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Hamamelis Reinigingslotion  
 
Huidbalans – van origine 100% natuurlijke huid- en haarverzorging 
 
Gebruik deze lotion na de behandeling met Macadamia Reinigingsmelk om de laatste restjes 
oppervlaktevuil en reinigingsmelk te verwijderen. Deze lotion met rozenwater reinigt tot diep in de poriën 
en verfrist. Rozenwater bevat van nature antioxidanten en beschermt je huid voor invloeden van buitenaf. 
Aloë vera verkoelt je huid en goudsbloem bevordert het herstellend vermogen. Toverhazelaar en eikenbast 
hebben een samentrekkend effect op je huid.   
 
Huidbeeld 
Geschikt voor alle huidtypen. 
 
Productcategorie 
Huidverzorging 
Dagelijkse reiniging 
 
Inhoud 
150 ml 
 
Ingredients  
Aqua, Rosa Damascena Flower Water* (rozenwater), Alcohol, Glycerin, Caprylyl/Capryl Glucoside, Levulinic 
Acid, Sodium Levulinate, Sodium Cocoyl Glutamate, Phytic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder* 
(aloëverapoeder), Chamomilla Recutita Flower Extract*(kamille-extract), Citric Acid, Glyceryl Caprylate, 
Polyglyceryl-6 Oleate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Calendula Officinalis Flower Extract* 
(goudsbloemextract), Quercus Robur Bark Extract* (eikenbastextract), Parfum, Lavandula Hybrida Grosso 
Herb Oil (lavendelolie), Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract* (toverhazelaarextract), Sodium Surfactin, 
Lactic Acid. Geconserveerd met Potassium Sorbate en Sodium Benzoate. 
*Biologisch. 
 
Aloë vera geeft extra vocht aan de huid, verzacht, voedt en verkoelt. 
Eikenbastextract is rijk aan looistoffen, flavonoïden, hars en tanninen. Eikenbast is ondersteunend bij 
ontsierende aderen en heeft een samentrekkende werking. 
Goudsbloemextract is verzachtend en ondersteunt het herstellend vermogen van de huid. 
Kamille-extract helpt bij een droge huid, kalmeert en verzacht. 
Lavendelolie heeft een verzachtende invloed en is een natuurlijke geurstof. 
Rozenwater is van nature rijk aan antioxidanten en beschermt de huid. Rozenwater heeft een heerlijke luxe 
rozengeur. 
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. 
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Gebruiksaanwijzing 
Schudden voor gebruik. Eerst de huid reinigen met Macadamia Reinigingsmelk, daarna een watje 
bevochtigen met Hamamelis Reinigingslotion en het gezicht hiermee afnemen. Vervolgens de huid 
verzorgen met een dag- of nachtcrème.  
 
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: VP0017 
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