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MSM Shampoo  
 

Deze natuurlijke shampoo met MSM (organische zwavel) werkt verzachtend bij een gevoelige, droge 

of rode hoofdhuid. Hij kan ingezet kan worden bij roos om de huid te helpen herstellen.  

 

MSM Shampoo zit vol heerlijke etherische oliën zoals rozemarijn, wintergroen, eucalyptus, menthol, 

lavendel, steranijs en theeboom. Daarnaast bevat hij ook plantenextracten van Iers mos en aloë vera. 

MSM, het basis-ingrediënt van deze shampoo, is een waardevolle voedingsstof voor de huid. MSM 

komt ook in je voeding voor en valt onder de mineralen. Het is een belangrijke, maar onderschatte 

voedingsstof. 

 

Toepassingen 

• bij roos 

• ter verzachting van een droge, rode en gevoelige hoofdhuid 

• bij haargroeiproblemen als gevolg van een droge hoofdhuid 

• voor uitwendige huidverzorging 

• voor een goede flora op de hoofdhuid 

 

Productcategorie 

Huidverzorging 

Speciale shampoos 

 

Inhoud 

250 ml  

 

Ingredients 

Aqua, Glycerin, Coco-Glucoside, Decyl-Glucoside, Caprylyl/Capryl-Glucoside, Xanthan Gum, Sodium 

Cocoyl Glutamate, Disodium Cocoyl Glutamate, Citric Acid, Betaine, Chondrus Crispus Powder (Iers-

mospoeder), Rosmarinus Officinalis Oil (rozemarijnolie), Dimethyl Sulfone (MSM), Alcohol, Levulinic 

Acid, Gaultheria Procumbens Leaf Oil (wintergroenolie), Menthol, Potassium Sorbate, Sodium 

Levulinate, Glyceryl Caprylate, Polyglyceryl-6 Oleate, Lactic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Juice 

Powder* (aloëverapoeder), Camphor (kamfer), Phytic Acid, Limonene**, Sodium Benzoate, 

Eucalyptus Citriodora Oil (eucalyptusolie), Sodium Surfactin, Linalool**, Lavandula Hybrida Grosso 

Herb Oil (lavendelolie), Illicium Verum Fruit Oil (steranijsolie), Melaleuca Alternifolia Leaf Oil 

(theeboomolie). 

*Biologisch. **Bestanddeel uit etherische oliën. 

Gebruiksaanwijzing 

Schudden voor gebruik. 

Shampoo aanbrengen op nat haar, zachtjes inmasseren en 1 à 2 minuten laten intrekken. Uitspoelen 

en herhalen. Gebruik hierna de Crèmespoeling om het haar zacht en soepel te maken. 
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Waarschuwingen 

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

ingrediënten. 

 

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. 

 

Z-index: 16552091 

Productcode: VP0034 

Barcode: 8716378062268 

19-05-2022 


