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Klovenbalsem  
 

Klovenbalsem is een puur natuurlijke balsemstick op basis van bijenwas, carnaubawas en olijfolie 

voor de verzorging van kloven in lippen, handen en voeten. Bijenwas staat bekend om zijn voedende 

en herstellende eigenschappen. Samen met olijfolie bevordert bijenwas de bescherming en 

barrièrefunctie van de huid. Carnaubawas is afkomstig van de Braziliaanse carnaubapalm en staat 

bekend als de koningin van de wassoorten. Hij heeft zeer veel verschillende toepassingen. Zo zorgt 

deze was ervoor dat je huid vocht vasthoudt en geeft hij stevigheid en glans aan cosmetica. 

 

Dit is een van onze oudste producten en blinkt uit in eenvoud. Vroeger bereidden we het in de winkel 

volgens het originele recept van 100 jaar geleden. We hebben in de loop der de jaren niets aan de 

receptuur en verpakking veranderd. 

 

Winter en zomer 

Klovenbalsem is uitstekend toe te passen bij een droge, schrale of ruwe huid. In de winter is deze 

balsem zeer geschikt om de huid van de lippen te beschermen, in de zomer kun je hem goed 

gebruiken om ruwe hielen te voorkomen. 

 

Toepassingen 

• bij kloven in lippen, handen en voeten 

• voor het soepel houden van de huid 

• ter verzachting van een droge, schrale of ruwe huid 

• ook geschikt voor de gevoelige huid 

 

Productcategorie 

Huidverzorging 

Speciale balsems 

 

Inhoud 

100 gram  

 

Ingredients 

Olea Europaea Fruit Oil* (olijfolie extra vergine), Cera Alba (bijenwas), Helianthus Annuus Seed Oil 

(zonnebloemolie), Shorea Robusta Resin (salboomwas), Rhus Verniciflua Peel Cera (carnaubawas), 

Ascorbyl Palmitate, Tocopherol (vitamine E). 

 

Gebruiksaanwijzing 

Draai de dop los, houd de pot ondersteboven en laat de balsemstick eruit glijden. Dagelijks naar 

behoefte gebruiken. Je kunt de stick in de deksel steken om hem op je huid aan te brengen. 

 

Waarschuwingen 

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

ingrediënten.  
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Bewaaradvies 

Droog, donker en op kamertemperatuur bewaren, buiten bereik van kinderen.  

 

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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