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Huidolie  
 
Huidbalans – van origine 100% natuurlijke huid- en haarverzorging 
 
Een prachtig mengsel boordevol superieure (koudgeperste) plantaardige oliën van argan, druivenpit, 
duindoorn, jojoba, lijnzaad, macadamia, rozenbottel, teunisbloem en zonnebloem. Verrijkt met natuurlijke 
vitamine E. De ingrediënten zijn voornamelijk van biologische oorsprong. Deze volmaakte huidolie maakt je 
huid zacht en glad en beschermt door de natuurlijke antioxidanten tegen veroudering. 
De olie wordt goed door je huid opgenomen en verstopt de poriën niet.  
 
Huidbeeld 
Voor de normale huid. Ook goed te gebruiken bij een droge en ruwe huid.  
 
Productcategorie 
Lichaamsverzorging 
Dagelijkse verzorging 
 
Inhoud 
150 ml 
 
Ingredients 
Helianthus Annuus Seed Oil* (zonnebloemolie), Macadamia Integrifolia Seed Oil* (macadamia-olie), 
Simmondsia Chinensis Seed  Oil* (jojoba-olie), Argania Spinosa Kernel Oil* (arganolie), Vitis Vinifera Seed 
Oil (druivenpitolie), Tocopherol (vitamine E), Rosa Canina Fruit Oil* (rozenbottelolie), Oenothera Biennis  
Oil* (teunisbloemolie), Parfum, Linum Usitatissimum Seed Oil* (lijnzaadolie), Hippophae Rhamnoides Fruit 
Oil (duindoornolie), Calendula Officinalis Flower  Extract* (goudsbloemextract), Daucus Carota Sativa Root 
Extract* (wortelextract), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract* (rozemarijnextract). 
*Biologisch. 

 
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).  
Duindoornolie is rijk aan omega-7-vetzuren en voedt de huid. 
Druivenpitolie zit vol antioxidanten die de huid beschermen. Deze niet vet aanvoelende olie hydrateert, en 
beschermt de huid tegen veroudering. 
Goudsbloemextract is verzachtend en ondersteunt het herstellend vermogen van de huid. 
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.  
Lijnzaadolie is rijk aan omega-3-vetten en oliezuur wat zorgt voor bescherming van huid en haar. 
Macadamia-olie bevat veel voedingsstoffen die hydraterend zijn voor huid en haar, waaronder mineralen, 
vitamine A, vitamine B en vitamine E. 
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Rozemarijnextract is rijk aan het antioxidant rozemarijnzuur en helpt om de huid jong en strak te houden. 
Rozenbottelolie is rijk aan omegavetzuren zoals linoleenzuur, linolzuur en oliezuur. Het beschermt de huid 
tegen veroudering. Daarnaast bevat het antioxidanten die de gevolgen van het ouder worden vertragen, 
zoals vitamine E en carotenoïden.  
Teunisbloemolie is rijk aan gammalinoleenzuur, een omega-6-vetzuur. Het is een heerlijke olie die het 
herstellend vermogen van de huid bevordert en zeer geschikt is voor de droge huid.   
Vitamine E is een belangrijke antioxidant en beschermt tegen vrije radicalen en veroudering van de huid. 
Wortelextract is rijk aan antioxidanten. 
Zonnebloemolie is verzachtend voor de huid en door de eeuwen heen al veel toegepast in huidverzorging. 
 
Gebruiksaanwijzing  
Naar behoefte op de huid aanbrengen. Ook geschikt als bad-, douche- en massageolie. 
Voor het gezicht: vermeng 5 à 6 druppels met een dagcrème. 
Voor in een (voeten)bad: voeg een paar druppels aan het water toe. 
 
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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