
toepassingen, eigenschappen en bijzonderheden
Gierstraat 3 • 2011GA Haarlem • 023 3030720 • vanderpigge.nl

SPECIALE HUID-, SPIER- en GEWRICHTSVERZORGING
CRÈME

Gevoelige, 
onzuivere huid

MSM CELZOUTEN
CRÈME

Zuiverende en kalmerende dag- en nachtcrème
•  zuivert de huid bij puistjes en mee-eters  • bevordert
het herstellend vermogen van de schrale huid.

ETHERISCHE OLIE VOOR DE HUID
Alle huidtypes THEEBOOMOLIE Zuiverende huidolie (verdund gebruiken)

•  bij kalknagels, puistjes, mee-eters en insectensteken 
• voor in een stoombad • om in shampoo te druppelen

SHAMPOO
Gevoelige hoofdhuid,
roos

MSM SHAMPOO Zuiverende en herstellende shampoo 
•  werkt verzachtend bij een gevoelige, droge of rode 

hoofdhuid • helpt de huid herstellen bij roos

ZONNEPRODUCT
Alle huidtypes PIGGE BRUIN Huidolie (zonder beschermingsfactor) 

• voor in de zon om snel bruin te worden • voor een 
droge huid

BALSEMS
Droge huid KATTENVET Verzachtende balsem bij een droge en schilferige huid 

• borst- en tepelverzorging • beschermt tegen kou 
• heel geschikt voor kinderen 

Zeer droge, 
ruwe huid

KLOVENBALSEM Balsemstick voor kloven in lippen, handen en voeten 
• herstelt en verzorgt de gesprongen huid 
• houdt de huid zacht • beschermt de lippen

Zeer droge, 
gevoelige huid

WOLVET Soepelmakende balsem 
• helpt bij kloofjes • borst- en tepelverzorging 
• te gebruiken als basis voor het maken van cosmetica

Alle huidtypes BALSEM VAN DE HOOP Multi-inzetbare balsem
• spierwrijfmiddel • bij koude handen en voeten  
•  voor in een stoombad • om op de borst te smeren  

om vrijer te kunnen ademen 

SPIER- EN GEWRICHTSVERZORGING
Alle huidtypes SPIERLINIMENT Milk voor soepele spieren en gewrichten 

• geeft een kou-sensatie op de huid •  geeft een warmte-
sensatie wanneer de huid wordt afgedekt

Alle huidtypes SPIER- EN GEWICHTSBALSEM Balsem voor de verzorging van spieren en gewrichten 
• stimuleert de doorbloeding • geeft geen kou- of 
warmtesensatie op de huid 
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HUIDBALANS

& 
 SPECIALE HUID-, SPIER- EN GEWRICHTSVERZORGING

mei 2022



HUIDBALANS
GEZICHTSVERZORGING

Alle huidtypes CALENDULA HERSTELCRÈME Verzachtende volle dag- en nachtcrème
• ook voor een schrale, gevoelige huid • geschikt voor het 
hele lichaam • perfecte gezinscrème

Normale en 
droge huid

MACADAMIA 
DAG- & NACHTCRÈME

Vochtinbrengende volle crème 
• verzachtend • ondersteunt het herstellend vermogen 
van de huid 

Normale en 
vette huid

DAGCRÈME MET 
WITTE THEE EXTRACT 

Vochtinbrengende lichte, niet vette crème
•  zorgt voor een goed biologisch evenwicht van de huid

Normale en 
vette huid

CALENDULA NACHTCRÈME Voedende crème 
• herstelt het biologisch evenwicht van de huid

Rijpere huid, 
eerste lijntjes 30+

JOJOBA 
REGENERATIONCRÈME + UVA

Beschermende en vochtinbrengende dag- en nachtcrème
• houdt de huid elastisch • natuurlijk uv-A-filter

Veeleisende huid, 
lijntjes 50+

SHEABUTTER 
REPAIR CRÈME + UVA

Herstellende en vochtinbrengende dag- en nachtcrème 
• met hyaluronzuur • beschermt tegen vrije radicalen 
• natuurlijk uv-A-filter

Vermoeide, 
vochtarme huid

ALOË VERA SERUM Extra voedende gel voor onder elke crème  
•  verbetert de veerkracht van de huid • vertraagt rimpel-

vorming • beschermt tegen milieuvervuiling
Huid rond de ogen,
alle huidtypes

JOJOBA OOGCRÈME Dag- en nachtcrème voor de dunne huid rond de ogen
• vochtinbrengend en voedend • beschermt tegen ver-
oudering

EXTRA GEZICHTSVERZORGING
Normale en 
droge huid

MOERASBLOEM 
LIFTING MASKER

Kalmerend masker bij een droge, gevoelige huid
• voedt de huid • houdt de huid elastisch en vertraagt  
de gevolgen van huidveroudering

Normale en 
vette huid

BENTONIET 
SCRUB MASKER

Zuiverend masker 
• verwijdert dode huidcellen • verzacht • helpt de elas-
ticiteit van de huid

GEZICHTSREINIGING
Alle huidtypes MACADAMIA 

REINIGINGSMELK
Milde, maar grondige reinigsmelk 
• herstelt de balans van de huid • gebruik in combinatie 
met Hamamelis Lotion

HAMAMELIS 
REINIGINGSLOTION

Diepreinigende lotion 
•   verwijdert laatste vuil en restjes Macadamia Reinigings-
melk • verfrist en bevordert de doorbloeding

KRUIDEN WASGEL Wasgel met kruidenextracten en zachte etherische oliën 
• verfrissend • mild • pH-neutraal 

LICHAAMSVERZORGING
Alle huidtypes AVOCADO BODYMILK Anti-aging bodymilk 

• ook voor de droge, ruwe en schrale huid

Droge huid HUIDOLIE Beschermende olie tegen veroudering 
• geeft veerkracht • maakt de huid zacht en glad 
• beschermt bij het douchen

Gevoelige huid ALOË VERA HUIDGEL Verkoelende gel 
•  verzachtend voor de kwetsbare, zeer gevoelige, rode
en geprikkelde huid • ook geschikt als after sun

DOORBLOEDING VAN DE BENEN
Alle huidtypes DUIZENDBLAD BEENGELEI Ondersteunende gel voor vermoeide of zware benen

•  gunstig voor de aderen, de doorbloeding en het 
behoud van sterke vaatwanden

LICHAAMSREINIGING
Alle huidtypes ALOË VERA DOUCHEGEL Reinigende, maar niet ontvettende douchegel 

• ontspant de huid • stimuleert de doorbloeding

SHAMPOO
Normaal haar CALENDULA SHAMPOO Shampoo die glans en veerkracht geeft

• stimuleert doorbloeding van de hoofdhuid • voorkomt 
roos • gebruik in combinatie met de Crèmespoeling

Droog en 
beschadigd haar

KLITWORTEL SHAMPOO Beschermende shampoo 
• stimuleert de doorbloeding en de haargroei • gebruik 
in combinatie met de Crèmespoeling

Gevoelige hoofdhuid ECHINACEA SHAMPOO Verzachtende en zuiverende shampoo 
• versterkt de zuurgraad • maakt het roos moeilijk 
• gebruik in combinatie met de Crèmespoeling 

HAARVERZORGING
Alle haartypes CRÈMESPOELING Voedende crèmespoeling met verzorgende oliën 

• neutraliseert shampooresten • geeft een natuurlijke 
beschermlaag • maakt het haar niet zwaar

Droog en 
beschadigd haar

KRUIDEN HAARMASKER Verwenbeurt voor het haar en de hoofdhuid  
• herstelt de vochtbalans •  maakt het haar zacht, glan-
zend, veerkrachtig en antistatisch

DEODORANT

Alle huidtypes DEOCRÈME Deodorant met natriumbicarbonaat en natuurlijke oliën
• in de geuren lavendel, mandarijn, citrus en ceder
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