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Deocrème Mandarijn  
 

Huidbalans – van origine 100% natuurlijke huid- en haarverzorging 

 

Onze natuurlijke deocrème is in dit schattig blikje een lust voor de neus, de huid en het oog. Deze 

deocrème smeert soepel en zacht uit onder de oksel en geurt heerlijk naar frisse citrus van mandarijn 

en bedwelmende vanille.  

 

Deocrème bevat natuurlijke oliën en natriumbicarbonaat dat heel effectief is tegen zweetgeur en 

langdurig beschermt. Het grote voordeel van deze crème is dat hij je zweetklieren niet blokkeert, 

want zweten is belangrijk voor je lichaam. Je kunt de crème meerdere malen per dag naar behoefte 

aanbrengen, bijvoorbeeld als je heel actief bezig bent. 

 

Hoe lang gaat een blikje mee?  

Uiteraard afhankelijk van hoe intensief je de crème gebruikt, doe je er 2 tot 3 maanden mee.  

Het blikje is een milieubewuste keuze , want dit is een van de best gerecyclede materialen.  

 

Huidbeeld 

Geschikt voor alle huidtypen. 

 

Productcategorie 

Lichaamsverzorging 

Deodorant  

 

Inhoud 

50 ml 

 

Ingredients  

Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Bicarbonate, Cocos Nucifera Oil* (kokosolie), Helianthus Annuus 

Seed Oil* (zonnebloemolie), Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter* 

(sheabutter), Ricinus Communis Seed Oil (wonderolie), Maranta Arundinacea Root Powder* 

(arrowroot), Zea Mays Starch, Coco-Caprylate/Caprate, Helianthus Annuus Seed Cera 

(zonnebloemwas), Citrus Reticulata Peel Oil (mandarijnolie), Limonene**, Shorea Robusta Resin 

(salboomwas), Rhus Verniciflua Peel Cera (carnaubawas), Rhus Succedanea Fruit Cera (Japanse 

fruitwas), Vanilla Planifolia Bean Extract (vanille-extract), Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, 

Simmondsia Chinensis Seed Oil* (jojobaolie), Linalool**, Citral**, Daucus Carota Sativa Root Extract* 

(wortelextract), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract* (rozemarijnextract). 

*Biologisch. **Bestanddeel uit etherische oliën. 

 

Gebruiksaanwijzing 

Met een vinger een likje uit het blikje nemen en zachtjes onder de oksel aanbrengen. 
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Bewaaradvies 

Droog, donker en op kamertemperatuur bewaren. Na opening 12 maanden houdbaar. 

 

Waarschuwingen 

Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor een van de 

ingrediënten.  

 

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. 
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