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Crèmespoeling 
 
Huidbalans – van origine 100% natuurlijke huid- en haarverzorging 
 
De verzorgende ingrediënten in deze crèmespoeling voeden je haar én je hoofdhuid. Rijke oliën van argan, 
lijnzaad, kokos, macadamia en zonnebloem zorgen na iedere wasbeurt voor een intensieve verzorging 
zonder je haar te verzwaren. Er zitten plantenextracten in die ondersteunen bij roos en verzachtend zijn 
voor zowel je huid als je haar: aloë vera, goudsbloem en heermoes. Gebruik deze crèmespoeling na het 
wassen met een van de Huidbalans-shampoos. Hij herstelt de natuurlijke beschermlaag van je haar, 
neutraliseert eventuele shampoorestanten en zorgt voor een mooie glans.  
 
Haarbeeld 
Voor alle haartypen. 
 
Productcategorie 
Haarverzorging 
Dagelijkse verzorging 
 
Inhoud 
200 ml 
 
Ingredients 
Aqua, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter* (sheaboter), Cetearyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Cocos Nucifera Oil* (kokosolie), Alcohol, Argania Spinosa Kernel Oil* (arganolie), Macadamia Integrifolia 
Seed Oil* (macadamia-olie), Lecithin, Parfum, Sodium Cetearyl Sulfate, Olus Oil, Betaine, Cetyl Palmitate, 
Linum Usitatissimum Seed Oil* (lijnzaadolie), Levulinic Acid, P-Anisic Acid, Sodium Levulinate, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, Ascorbyl Palmitate (vitamine C), Calendula Officinalis Flower Extract* 
(goudsbloemextract), Equisetum Arvense Leaf Extract* (heermoesextract), Arctium Lappa Root Extract* 
(klitwortelextract), Tocopherol (vitamine E), Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder* (aloëverapoeder), 
Limonene**, Phytic Acid, Linalool**, Helianthus Annuus Seed Oil* (zonnebloemolie), Citronellol**, Lactic 
Acid, Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil (lavendelolie). Geconserveerd met Potassium Sorbate en Sodium 
Benzoate. 
*Biologisch. **Bestanddeel uit etherische oliën.  
 
Aloë vera geeft extra vocht aan de huid, verzacht, voedt en verkoelt. 
Arganolie is rijk aan vitamine E, fenolen en sterolen die de huid beschermen en voeden. Deze olie wordt 
alleen gewonnen in Marokko (waar de arganboom groeit).  
Goudsbloemextract is verzachtend en ondersteunt het herstellend vermogen van de huid. 
Heermoesextract is verzachtend en samentrekkend (bij het haar sluit het de haarschacht). 
Klitwortelextract geeft de huid ondersteuning (bij roos), reinigt en verzacht. 
Kokosolie zorgt voor een zachte huid. 
Lavendelolie heeft een verzachtende invloed en is een natuurlijke geurstof. 
Lijnzaadolie is rijk aan omega-3-vetten en oliezuur wat zorgt voor bescherming van huid en haar. 
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Macadamia-olie bevat veel voedingsstoffen die hydraterend zijn voor huid en haar, waaronder mineralen, 

vitamine A, vitamine B en vitamine E. 

Sheaboter houdt het vocht in de huid vast, bevordert de elasticiteit en verzacht. 

Vitamine C en vitamine E zijn belangrijke antioxidanten en beschermen tegen vrije radicalen en 

veroudering van de huid. 

Zonnebloemolie is verzachtend voor de huid en door de eeuwen heen al veel toegepast in huidverzorging. 

 

Gebruiksaanwijzing 

Verdeel de crèmespoeling over het schone, natte haar. Enkele minuten laten inwerken en goed uitspoelen. 

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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