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Aloë Vera Huidgel 
 
Huidbalans – van origine 100% natuurlijke huid- en haarverzorging 
 
Deze gel is speciaal ontwikkeld voor de kwetsbare, zeer gevoelige, rode of geprikkelde huid. Als jouw huid 
weinig kan verdragen is deze gel de ideale verzorging. Aloë vera is verzachtend en ondersteunt het 
herstellend vermogen van je huid. Daarnaast is deze huidgel rijk aan verzachtende haver, kamille, 
goudsbloem en lavendel. Je kunt hem meermalen per dag aanbrengen. Ook zeer geschikt als after sun bij 
zonnebrand om extra vocht toe te dienen en je huid te verzachten. 
 
Huidbeeld 
Voor de overgevoelige huid. 
 
Productcategorie 
Lichaamsverzorging 
Dagelijkse verzorging 
 
Inhoud 
150 ml 
 

Ingredients 

Aqua, Glycerin, Alcohol, Simmondsia Chinensis Seed Oil* (jojoba-olie), Xanthan Gum, Sodium Anisate, 

Sodium Levulinate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder* (aloëverapoeder), Macadamia Integrifolia Seed 

Oil* (macadamia-olie), Parfum, Chondrus Crispus Powder (rode-algpoeder), Chamomilla Recutita Flower 

Extract* (kamille-extract), Potassium Sorbate, Calendula Officinalis Flower Extract* (goudsbloemextract), 

Phytic Acid, Sodium Benzoate, Citric Acid, Menthol, Lactic Acid, Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil 

(lavendelolie), Avena Sativa Kernel Extract* (haverextract), 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. 
Goudsbloemextract is verzachtend en ondersteunt het herstellend vermogen van de huid. 
Haverextract is rijk aan antioxidanten en verzacht. 
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.  
Kamille-extract helpt bij een droge huid, kalmeert en verzacht. 
Lavendelolie heeft een verzachtende invloed en is een natuurlijke geurstof. 
Macadamia-olie bevat veel voedingsstoffen die hydraterend zijn voor huid en haar, waaronder mineralen, 
vitamine A, vitamine B en vitamine E. 
Menthol is verkoelend bij zonnebrand. 
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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 
Meerdere malen per dag aanbrengen op een schone huid. 
 
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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