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Spier- en gewrichtsbalsem 
 

Van der Pigge Spier- en gewrichtsbalsem is een van onze oudste producten. Het is een puur natuurlijke 

balsem op basis van wonderolie en bijenwas met daaraan toegevoegd 8 verschillende etherische oliën. 

Spier- en gewrichtsbalsem kan worden toegepast bij stijve en gevoelige spieren en voor het behoud van 

soepele gewrichten.  

 

De etherische oliën maken spieren soepel en zorgen voor warmte in de huid. Het is een heerlijke balsem ter 

verzorging van zwaarbelaste spieren. Hij is geheel vrij van synthetische en niet-natuurlijke bestanddelen.  

 

Toepassingen 

• voor de verzorging van spieren en gewrichten 

• bij gevoelige spieren 

• bij vermoeide spieren 

• bij koude spieren 

• bij stijve en stramme spieren (ook bij het opstaan) 

• voor soepele spieren 

• voor het behoud van soepele gewrichten 

 

Productcategorie 

Huidverzorging 

Speciale balsems 

 

Inhoud 

95 gram  

 

Ingredients 

Ricinus Communis Seed Oil (wonderolie), Rhus Succedanea Fruit Cera (bessenwas), Melaleuca 

Leucadendron Cajaput Oil (cajaputiolie), Abies Sibirica Oil (Siberische denolie), Cera Alba (bijenwas), 

Limonene, Cinnamomum Camphora Wood Oil (kamferolie), Tocopherol, Linalool, Eugenia Caryophyllus 

Leaf Oil (kruidnagelolie), Eugenol, Helianthus Annuus Seed Oil (zonnebloemolie), Rosmarinus Officinalis 

Leaf Oil (rozemarijnolie), Thuya Occidentalis Leaf Oil, Gaultheria Procumbens Leaf Extract 

(wintergroenolie), Aqua, Laurus Nobilis Oil (laurierolie), Simmondsia Chinensis Seed Oil (jojobaolie), 

Caprylic/Capric Triglyceride, Citral, CI 75810, Potassium Benzoate, Sodium Benzoate, Citric Acid. 

 

Gebruiksaanwijzing 

Dun aanbrengen op de huid en licht inmasseren. Mag meerdere keren per dag gebruikt worden. Vermijd 

contact met de ogen. 

 

Waarschuwingen 

Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. Niet 

geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. 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. 

 

Z-index: 15184536 

Productcode: VP0038 
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