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Spierliniment  
 

Spierliniment is een milk met etherische oliën, aangevuld met glucosamine, chondroïtine en 

magnesium. Je kunt het gebruiken voor je spieren en gewrichten. Wanneer de huid wordt afgedekt 

geeft het een warmte-sensatie op de huid. Wanneer de huid niet wordt afdekt kan het door de 

menthol een kou-sensatie geven. 

 

Toepassingen 

• voor het behoud van soepele gewrichten 

• als middel vóór en na het sporten 

• goed voor de spieren 

 

Productcategorie 

Huid- en spierverzorging 

Speciale crèmes 

 

Inhoud 

250 ml 

 

Ingredients 

Aqua, Olea Europaea Fruit Oil* (olijfolie), Glycerin, Gaultheria Procumbens Leaf Oil 

(wintergroenolie), Menthol, Eucalyptus Globulus Leaf Oil (eucalyptusolie), Polyglyceryl-10 Laurate, 

Alcohol, Xanthan Gum, Limonene**, Rosmarinus Officinalis Oil (rozemarijnolie), Chondrus Crispus 

Powder (Iers mospoeder), Levulinic Acid, Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil (lavendelolie), Illicium 

Verum Fruit Oil (steranijsolie), Maranta Arundinacea Root Powder* (arrowrootpoeder), P-Anisic 

Acid, Arnica Montana Flower Extract*, Rosmarinus Officinalis Flower/Leaf/Stem 

Extract*(rozemarijnextract) , Linalool**, Sodium Levulinate, Potassium Sorbate, Abies Sibirica Needle 

Oil (Siberische zilversparolie), Juniperus Communis Fruit Oil (jeneverbesolie), Thymus Vulgaris Oil 

(tijmolie), Citric Acid, Sodium Benzoate, Mentha Arvensis Herb Oil (muntolie) , Phytic Acid, 

Hypericum Perforatum Flower Extract* (sint-janskruidextract), Cymbopogon Schoenanthus Oil 

(citroengrasolie), Eucalyptus Citriodora Oil (eucalyptusolie), Citral**, Lactic Acid, Dimethyl Sulfone 

(MSM), Glucosamine Sulfate, Magnesium Lactate (magnesium), Sodium Chondroitin Sulfate 

(chondroïtine), Eugenol**, Geraniol**, Citronellol**, Coumarin**. 

*Biologisch. **Bestanddeel uit etherische oliën.  

 

Bevat dierlijke ingrediënten; niet geschikt voor veganisten. 

 

Gebruiksaanwijzing 

Schudden voor gebruik.  

De milk dun op de huid aanbrengen en inmasseren. De etherische oliën zorgen voor de spieren en 

geven een warmte-sensatie op de huid. Dek de ingewreven huid af met kleding voor het beste 



 

Van der Pigge – Haarlem –  023-3030720 – www.vanderpigge.nl 

 
 

warmteresultaat. Wanneer de huid niet wordt afgedekt geeft het door de menthol een kou-sensatie. 

Vermijd contact met de ogen. Na gebruik met blote handen, de handen goed wassen met zeep. 

Gebruik eventueel een latex of plastic handschoentje 

 

Waarschuwingen 

Uitsluitend voor uitwendig gebruik op een intacte huid. Raadpleeg een arts alvorens gebruik tijdens 

zwangerschap en borstvoedingsperiode en bij kinderen jonger dan 12 jaar. 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: 1518544 

Productcode: VP0747 

Barcode: 8716378060806 
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