MSM Celzouten Crème
Onze unieke en uitgebalanceerde MSM Celzouten Crème is een natuurlijke crème met MSM (organische
zwavel), zilverwater, Dode-Zee-mineralen, vitamine C, vitamine E en zuivere etherische oliën van
Marokkaanse kamille, eucalyptus, theeboom, lavendel, kaneel, steranijs, jeneverbes en zilverspar.
Deze crème bevordert vooral het herstellend vermogen van de huid.
MSM is een belangrijke bouwstof voor de huid. Het behoort tot de mineralen, maar wordt nog erg
onderschat in zijn kwaliteiten. Het is voor mensen een essentiële stof en komt ook in voeding voor.
Zilverwater wordt al heel lang door de mens gebruikt. Tegenwoordig wordt zilver herontdekt om zijn
kwaliteiten en wijdverbreid toegepast in allerlei producten voor de huid.
Celzouten (cellulaire zouten) zijn specifieke mineralen die voedend zijn voor de huid en staan voor de
Dode-Zee-mineralen die deze crème compleet maken in haar heilzame eigenschappen. Dode-Zee-zout
bevat zo’n 40 verschillende mineralen, waaronder magnesium, kalium, natrium en calcium. Dit zout staat
erom bekend dat het de huid minder droog maakt, reinigt en een jeugdige uitstraling bevordert.
Vochtinbrengend
De vochtbehoudende bestanddelen herstellen het biologisch evenwicht van de huid op natuurlijke wijze.
MSM Celzouten Crème ondersteunt tegen puistjes en mee-eters en verzacht en kalmeert de huid
optimaal. Daarnaast werkt hij verzachtend bij een droge schrale huid. De crème wordt snel door de huid
opgenomen.
Toepassingen
• bij een onzuivere huid, puistjes en mee-eters
• voor een goede flora van de huid
• om te verzachten en kalmeren bij een ruwe en schrale huid
• mag rond de ogen
• geschikt voor alle leeftijden
Bij een ruwe, schrale huid kan hij soms licht prikken. Het is dan raadzaam om eerst de huid te behandelen
met Kattenvet of Calendula Herstelcrème. Kattenvet is een vettende balsem die neutraal is in gebruik,
vergelijkbaar met een natuurlijke vaseline. Calendula Herstelcrème is een vochtinbrengende crème.
Productcategorie
Huidverzorging
Speciale crèmes
Inhoud
60 ml
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Ingredients
Aqua, Cetyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Simmondsia Chinensis Seed Oil* (jojobaolie), Glycerin,
Cetyl Palmitate, Glyceryl Stearate, Butyrospermum Parkii Butter* (sheaboter), Cocos Nucifera Oil*
(kokosolie), Sodium Stearoyl Glutamate, Colloidal Silver, Levulinic Acid, Eucalyptus Globulus Leaf Oil
(eucalyptusolie), Dimethyl Sulfone (MSM), Melaleuca Alternifolia Leaf Oil (theeboomolie), Ormenis
Multicaulis Flower Oil (Marokkaanse kamilleolie), P-Anisic Acid, Xanthan Gum, Ascorbyl Palmitate,
Tocopherol (vitamine E), Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil (lavendelolie), Sodium Levulinate, Phytic
Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Limonene**, Citric Acid, Helianthus Annuus Seed Oil*
(zonnebloemolie), Alcohol, Linalool**, Abies Sibirica Needle Oil (Siberische-zilversparolie), Camphor
(kamfer), Pinus Mugo Leaf Oil (bergdenolie), Cinnamomum Cassia Leaf Oil (kaneelolie), Illicium Verum
Fruit Oil (steranijsolie), Cinnamal, Juniperus Communis Fruit Oil (jeneverbesolie), Aloe Barbadensis Leaf
Juice Powder* (aloëverapoeder), Dead Sea Salt (dodezeezout). Geconserveerd met Potassium Sorbate en
Sodium Benzoate.
*Biologisch. **Bestanddeel uit etherische oliën.
Gebruiksaanwijzing
2 tot 3 keer per dag aanbrengen op een schone huid. Haal de crème bij voorkeur met de spatel uit het
potje. Tenzij anders voorgeschreven. Let erop dat de crème schoon blijft. Haal de crème bij voorkeur met
het bijgesloten spateltje uit het potje. Tip: gebruik bij een hele schrale huid eerst Kattenvet.
Waarschuwingen
Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor een van de bestanddelen.
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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