Kruiden Haarmasker
Huidbalans – van origine 100% natuurlijke huid- en haarverzorging
Dit voedende haarmasker is de beste intensieve verzorging voor je haar. Een echte verwenbeurt! Na
gebruik van dit masker valt je haar weer soepel en wordt het zacht, glanzend, veerkrachtig en antistatisch.
De milde samenstelling herstelt de vochtbalans van je haar en hoofdhuid. Gebruik Kruiden Haarmasker na
het wassen met een van de Huidbalans-shampoos.
Haarbeeld
Voor een droge hoofdhuid die voeding nodig heeft. Dit haarmasker voedt beschadigd en futloos haar en
maakt het weer soepel, glanzend en zacht.
Productcategorie
Haarverzorging
Dagelijkse verzorging
Inhoud
200 ml
Ingredients
Aqua, Betaine, Glycerin, Alcohol, Cetyl Palmitate, Parfum, Sodium Cetearyl Sulfate, Cetearyl Alcohol,
Xanthan Gum, Butyrospermum Parkii Butter* (sheaboter), Cocos Nucifera Oil*(kokosolie), Ricinus
Communis Seed Oil, Macadamia Integrifolia Seed Oil* (macadamiaolie), Simmondsia Chinensis Seed Oil*
(jojobaolie), Levulinic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Chondrus Crispus Powder (rodealgpoeder), P-Anisic Acid, Chamomilla Recutita Flower Extract* (kamille-extract), Symphytum Officinale
Root Extract* (smeerwortelextract), Sodium Levulinate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*
(aloëverapoeder), Calendula Officinalis Flower Extract (goudsbloemextract), Lawsonia Inermis Extract
(hennastruikextract), Arctium Lappa Root Extract*(groteklitextract), Lactic Acid, Cannabis Sativa Seed Oil
(hennepolie), Phytic Acid, Ascorbyl Palmitate, Panax Ginseng Root Extract* (ginsengextract), Tocopherol,
Linalool**, Helianthus Annuus Seed Oil* (zonnebloemolie), CI 75810, Lavandula Hybrida Grosso Herb
Oil*(lavendelolie). Geconserveerd met Potassium Sorbate en Sodium Benzoate.
Biologisch. **Bestanddeel uit etherische oliën.
Aloë vera is vochtinbrengend, verzachtend, voedend, verkoelend en revitaliserend voor het haar.
Hennepolie is verzorgend voor een droge hoofdhuid. Het bevat alfalinoleenzuur (een belangrijk omega-3vetzuur), vitamine B1 en B2 en vitamine E.
Wonderolie is rijk aan omega-3- en 9-vetzuren. Deze zijn belangrijk om het herstellend vermogen van de
huid te ondersteunen. Omega-9-vetzuren zijn voedend en hydraterend waardoor pluizig of droog haar
weer glans krijgt.
Kokosolie zorgt voor glanzend en zacht haar én geeft een boost aan de hoofdhuid.
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Macadamiaolie bevat veel voedingsstoffen die hydraterend zijn voor hoofdhuid en haar, waaronder
mineralen en vitamine A, B en E.
Klitwortelextract geeft ondersteuning bij roos, reinigt de huid en is verzachtend.
Smeerwortelextract bevat natuurlijke allantoïne dat de hoofdhuid een boost geeft.
Goudsbloemextract is verzachtend en ondersteunt het herstellend vermogen van de huid.
Kamille-extract kalmeert en verzacht, helpt bij een droge hoofdhuid en geeft het haar glans.
Gebruiksaanwijzing
Na het wassen over het haar verdelen. 5 tot 10 minuten laten inwerken en goed uitspoelen.
Kan ook op (handdoek)droge haarpunten worden gebruikt, eventueel zonder uit te spoelen: perfect om je
haar te beschermen tegen beschadiging.
Bewaaradvies
Droog, donker en op kamertemperatuur bewaren.
Van der Pigge mag in verband met de Europese Claimsverordening (EG) nr.1 924/2006 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: VP0032
Barcode: 7091167024858
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