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Wolvet 
 

Deze verzorgende balsem wordt gewonnen uit de vacht van schapen. Het is een wondermiddel recht uit de 

natuur dat goed aansluit bij de vocht- en vethuishouding van onze eigen huid. 

 

Duurzaam en ethisch 

Ons wolvet komt van vrij in de natuur grazende schapen waarvan de wol anders verloren zou gaan. Het is 

essentieel voor de gezondheid en het welbevinden van schapen dat hun wol jaarlijks wordt afgeschoren.  

Wolvet wordt verkregen door het wassen van wol en vervolgens het water te laten verdampen waarna het 

vet uit de wol overblijft. Wolvet is officieel niet geschikt voor veganisten omdat het van een dier afkomstig 

is, maar voor ons wolvet is op geen enkele wijze een dier geschaad.  

 

Natuurlijk 

Wolvet is een belangrijk natuurlijk ingrediënt in cosmetica en wordt erkend door veel keurmerken van 

natuurlijke, diervriendelijke cosmetica zoals BDIH en Na True.  

 

Veilig  

Wolvet is een bekend en veilig ingrediënt, is extensief klinisch getest en heeft een lange geschiedenis van 

gebruik in de persoonlijke verzorgingssector. Ons wolvet is vrij van geurstoffen en conserveringsmiddelen. 

 

Voor wie? 

Voor iedereen met een zeer droge en gevoelige huid. Voor de verzorging van kloofjes in lippen, handen en 

voeten. Voor de bereiding van balsems, crèmes, zeep (om uitdroging te minimaliseren), lipgloss (geeft 

glans), lipstick (als kristalremmer), shampoo, douchegel, conditioner en haarwax (als een van nature 

beschermend en verstevigend component).  

 

Eigenschappen 

• vochtinbrengend 

• maakt de huid soepel 

• bevordert het herstellend vermogen van de huid 

• zorgt voor een goede flora op de huid 

• hypo-allergeen 

 

Toepassingen 

• voor een (zeer) droge en gevoelige huid 

• voor de verzorging van kloven in lippen, handen en voeten 

• voor de verzorging van tepels, hoeft niet verwijderd te worden voor de borstvoeding 

• voor de bereiding van diverse cosmeticaproducten  

 

Productcategorie 

Huidverzorging 
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Speciale balsems 

 

Inhoud 

100 gram  

 

Ingredients  

Lanolin (wolvet). 

 

Waarschuwingen  

Uitsluitend bedoeld 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. 
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Productcode: VP0044 
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