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

   
 
Duizendblad Beengelei  
 
Huidbalans – van origine 100% natuurlijke huid- en haarverzorging 
 
Een fijne verzorgende huidgel met jojoba-olie, lavendelolie, rode alg en zonnebloemolie. Deze gel is zeer 
geschikt voor de verzorging van vermoeide en zware benen. Met name voor mensen met een staand 
beroep of bij het wandelen. Het duizendbladextract en de bergden- en cipresolie helpen bij het behoud van 
soepele spieren en gewrichten. Ook zijn cipresolie, duizendblad, eikenbast, kastanje en toverhazelaar heel 
fijn tegen ontsierende aderen.  
 
Productcategorie  
lichaamsverzorging 
Dagelijkse verzorging 
 
Inhoud 
150 ml 
 
Ingredients 
Aqua, Alcohol, Glycerin, Pinus Mugo Leaf Oil (bergdenolie), Cupressus Sempervirens Oil (cipresolie), 
Helianthus Annuus Seed Oil* (zonnebloemolie), Xanthan Gum, Achillea Millefolium Flower/Leaf/Stem 
Extract* (duizendbladextract), Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract* (toverhazelaarextract), Sodium 
Anisate, Sodium Levulinate, Equisetum Arvense Leaf Extract* (heermoesextract), Quercus Robur Bark 
Extract* (eikenbastextract), Chondrus Crisps Powder (rode-algpoeder), Lactic Acid, Limonene**, Aesculus 
Hippocastanum Leaf Extract* (kastanje-extract), Tocopherol (vitamine E), Symphytum Officinale Root 
Extract* (smeerwortelextract), Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Phytic Acid, Lavandula Hybrida 
Grosso Herb Oil (lavendelolie), CI 75810. Simmondsia Chinensis Seed Oil* (jojoba-olie). Geconserveerd met 
Potassium Sorbate en Sodium Benzoate. 
*Biologisch **Bestanddeel uit etherische oliën. 

Bergdenolie zorgt voor de spieren en helpt bij ochtendstijfheid. 

Cipresolie wordt ingezet bij zware benen en ontsierende aderen, en is ook geschikt voor soepele spieren. 

Duizendbladextract is geschikt bij ontsierende aderen en helpt gewrichten soepel te houden. 

Eikenbastextract is rijk aan looistoffen, flavonoïden, hars en tanninen. Eikenbast is ondersteunend bij 

ontsierende aderen en heeft een samentrekkende werking. 

Heermoesextract is verzachtend en samentrekkend (bij het haar sluit het de haarschacht). 

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.  

Kastanje-extract bevat saponinen, flavonoïden, procyanidinen en cumarine. Het is geschikt bij ontsierende 

aderen.  

Lavendelolie heeft een verzachtende invloed en is een natuurlijke geurstof. 
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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. 
Smeerwortelextract bevat natuurlijke allantoïne dat de (hoofd)huid een boost geeft.  
Toverhazelaarextract is verzachtend voor de huid en een natuurlijke antioxidant. Het heeft een 
samentrekkend effect. Toverhazelaar bevordert het herstellend vermogen van de huid en is geschikt bij 
ontsierende aderen. 
Vitamine E is een belangrijke antioxidant en beschermt 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 
Naar behoefte aanbrengen en zacht inmasseren. 
 
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. 
 
Productcode: VP0036 
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