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Aloë Vera Gezichtsserum  
 
Huidbalans – van origine 100% natuurlijke huid- en haarverzorging 
 
Een zachtmoedige krachtpatser voor de vermoeide en vochtarme huid. Deze natuurlijke gel verbetert de 
veerkracht van je huid, houdt haar elastisch en helpt rimpelvorming te vertragen door de antioxidantrijke 
natuurlijke stoffen uit rode alg, rozemarijn, edelweiss en wortel. De liposomen uit het edelweissextract 
voegen celbeschermende antioxidanten en vochtcomponenten toe.  
 
Aloë Vera Gezichtsserum beschermt bij huidveroudering en verlies aan vitaliteit. De bijzondere stof 
leontopodenzuur beschermt je huid tegen veroudering en weersinvloeden. Deze gel bevat weinig 
vetcomponenten (alleen jojoba-olie om je huid zacht en soepel te maken), dus is het raadzaam om na het 
serum een crème aan te brengen.  
 
Huidbeeld 
Geschikt voor alle huidtypes. Geeft snel resultaat. 
 
Productcategorie 
Huidverzorging 
Dagelijkse verzorging 
 
Inhoud 
50 ml 
 
Ingredients 
Aqua, Glycerin, Xanthan Gum, Leontopodium Alpinum Extract (edelweissextract), Alcohol, Chondrus 
Crispus Powder (rode-algpoeder), Sodium Anisate, Sodium Levulinate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder* 
(aloëverapoeder), Lecithin, Potassium Sorbate, Parfum, Calendula Officinalis Flower Extract* 
(goudsbloemextract), Phytic Acid, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Juniperus Mexicana Oil (jeneverbesolie), 
Citric Acid, Simmondsia Chinensis Seed Oil* (jojoba-olie), Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil (lavendelolie), 
Daucus Carota Sativa Root Extract* (wortelextract), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract* 
(rozemarijnextract). Geconserveerd met Potassium Sorbate en Sodium Benzoate. 
*Biologisch 
 
Aloë vera geeft extra vocht aan de huid, verzacht, voedt en verkoelt. 
Edelweissextract is rijk aan antioxidanten en lignanen. Antioxidanten beschermen de huid; lignanen 
kalmeren de huid. Edelweiss bevat een bijzondere stof - leontopodenzuur - die niet alleen beschermend is 
voor de gevoelige huid, maar ook helpt tegen huidveroudering 
Goudsbloemextract is verzachtend en ondersteunt het herstellend vermogen van de huid. 
Jeneverbesolie is een natuurlijke geurstof. 
Jojoba-olie is eigenlijk meer een was dan een olie. Het heeft een opvallend grote gelijkenis met de vetten 
die de huid van nature geeft. Hierdoor is jojoba-olie balancerend voor de huid en goed voor de 
vochthuishouding. Deze olie maakt de huid weer zacht en soepel.  
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Lavendelolie heeft een verzachtende invloed en is een natuurlijke geurstof. 
Rode alg is een zeewier dat vol nutriënten voor de huid zit. Deze alg is vooral rijk aan bètacaroteen en 
andere antioxidanten, zoals luteïne en zeaxanthine. Deze helpen de huid beschermen tegen invloeden van 
buitenaf. De peptiden in rode alg helpen om de huid te bevochtigen, het carrageen in deze alg helpt om de 
huid te beschermen. 
Rozemarijnextract is rijk aan het antioxidant rozemarijnzuur en helpt om de huid jong en strak te houden. 
Wortelextract is rijk aan antioxidanten. 
 
Gebruiksaanwijzing 
Dagelijks dun aanbrengen op een gereinigde huid, bij voorkeur na gebruik van de Kruiden Gezichtswasgel of 
de combinatie Macadamia Reinigingsmelk en Hamamelis Reinigingslotion.  
 
Bewaaradvies 
Droog, donker en op kamertemperatuur bewaren. 
 
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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