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Echinacea Shampoo voor anti-roos  
 
Huidbalans – van origine 100% natuurlijke huid- en haarverzorging 
 
Deze shampoo met rode zonnehoed (echinacea), brandnetel, klitwortel, IJslands mos, lavendel, rode alg, 
wilg en wonderolie is verzachtend en bevochtigend voor je hoofdhuid. Hij is rijk aan de voedende vetzuren 
omega 3 en omega 9 en geeft ondersteuning bij hoofdhuidproblemen zoals roos. Brandnetel en rode alg 
zijn rijk aan mineralen en antioxidanten waardoor je hoofdhuid beschermd wordt. Wonderolie helpt om 
pluizig en droog haar weer glans te geven.  
 
Haarbeeld 
Deze shampoo is werkzaam bij roos en andere hoofdhuidsituaties. Ook preventief te gebruiken.  
 
Productcategorie 
Haarverzorging 
Dagelijkse reiniging 
 
Inhoud 
200 ml 
 
Ingredients 
Caprylyl/Capryl Glucoside, Coco-Glucoside, Decyl Glucoside, Alcohol, Sodium Cocoyl Glutamate, Disodium 
Cocoyl Glutamate, Citric Acid, Betain, Xanthan Gum, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Parfum, Chondrus 
Crispus Powder (rode-algpoeder), Lactic Acid, Levulinic Acid, Arctium Lappa Root 
Extract*(klitwortelextract), Ricinus Communis Seed Oil (wonderolie), Glyceryl Caprylate, Polyglyceryl-6 
Oleate, Cetraria Islandica Extract* (IJslandsmosextract), Potassium Sorbate, Echinacea Purpurea Extract* 
(rodezonnehoedextract), Urtica Dioica Extract* (brandnetelextract), Sodium Benzoate, Salix Alba Bark 
Extract* (wilgenextract), Phytic Acid, Sodium Surfactin, Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil (lavendelolie). 
Geconserveerd met Potassium Sorbate en Sodium Benzoate. 
*Biologisch. 

Betaïne is een vochtinbrengend aminozuur uit suikerbiet.  
Brandnetel is rijk aan mineralen en flavonoïden. Dit kruid bevordert de haargroei en is verzachtend. 
IJslands mos is een combinatie tussen een paddenstoel en een alg. Het is bevochtigend en verzachtend 
voor de huid. 
Klitwortelextract geeft de huid ondersteuning (bij roos), reinigt en verzacht. 
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.  
Rode zonnehoed is verzachtend voor de huid. 
Wilg is rijk aan salicylaten en flavonoïden. Het is zowel verzachtend als samentrekkend voor de huid. 
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Wonderolie is rijk aan de vetzuren omega 3 en omega 9. Deze zijn belangrijk om het herstellend vermogen 
van de huid te ondersteunen. Omega-9-vetzuren zijn voedend en hydraterend waardoor pluizig of droog 
haar weer glans krijgt.  
 
Gebruiksaanwijzing 
Schudden voor gebruik. Was het haar naar behoefte een of tweemaal, enkele minuten laten inwerken en 
goed uitspoelen. Deze shampoo schuimt minder dan je gewend bent. 
 
Bewaaradvies 
Droog, donker en koel 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: VP0037 
Barcode: 7091163748222 
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