Bentoniet Scrub Masker
Huidbalans – van origine 100% natuurlijke huid- en haarverzorging
Dit heerlijke scrub-kleimasker is zowel te gebruiken als scrub maar ook als masker. De witte leem en
bentoniet hebben een absorberende werking en ontdoen je huid van onzuiverheden. Tevens verzacht
Bentoniet Scrub Masker je huid door de fijne oliën van onder andere jojoba en duindoorn. Abrikozenpitten
fungeren als natuurlijke, milde scrub en verwijderen op een zachte manier dode huidcellen. Dit masker
geeft een diepe reiniging en houdt je huid elastisch.
Huidbeeld
Onzuivere huid met puistjes en mee-eters, maar dit masker kan door iedereen worden gebruikt om de huid
te extra te reinigen.
Productcategorie
Huidverzorging
Wekelijkse verzorging
Inhoud
110 ml
Ingredients
Aqua, Kaolin (klei), Prunus Armeniaca Seed Powder (abrikozenpitpoeder), Glycerin, Helianthus Annuus
Seed Oil* (zonnebloemolie), Bentonite (bentoniet), Cetearyl Alcohol, Sodium Cetearyl Sulfate, Cetyl
Alcohol, Parfum, Alcohol, Xanthan Gum, Algin, Levulinic Acid, P-Anisic Acid, Simmondsia Chinensis Seed Oil*
(jojobaolie), Citric Acid, Plantago Major Leaf Extract* (groteweegbree-extract), Sodium Benzoate,
Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil (lavendelolie), Sodium Levulinate, Ascorbyl Palmitate, Potassium
Sorbate, Lactic Acid, Hippophae Rhamnoides Fruit Oil (duindoornolie), Melaleuca Alternifolia Leaf Oil
(theeboomolie), Leptospermum Scoparium Branch/Leaf Oil (manukaolie), Linalool**, Calendula Officinalis
Flower Extract* (calendulaextract), Tocopherol, Daucus Carota Sativa Root Extract* (wortelextract),
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract* (rozemarijnextract). Geconserveerd met Sodium Benzoate en
Potassium Sorbate.
*Biologisch. **Bestanddeel uit etherische oliën.
Gebruiksaanwijzing
Als scrub: naar behoefte op de huid aanbrengen en licht inmasseren. Goed afspoelen met lauw water.
Als zuiverend (scrub)masker: een voldoende laag aanbrengen en 5 à 10 minuten laten opdrogen. Daarna
de huid vochtig maken en het masker licht inmasseren. Afspoelen met lauw water. Na gebruik de huid
verzorgen met een dag- of nachtcrème. Door het zuiverende effect, kan de huid licht reageren.
Waarschuwingen
Deze scrub versterkt de doorbloeding van de huid, wat lichte roodheid en warmte kan geven. Dit is een
tijdelijke normale reactie. Mocht je een afspraak buitenshuis hebben, is dit een factor om rekening mee te
houden.
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Bewaaradvies
Droog, donker en op kamertemperatuur bewaren.
Van der Pigge mag in verband met de Europese Claimsverordening (EG) nr. 1924/2006 geen volledige
productinformatie geven over de toepassingen. Mocht je meer over dit product willen weten, neem dan
contact met ons op via de mail: info@vanderpigge.nl.
Productcode: 8716378999410
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