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Jojoba Regenerationcrème Met UV-A-Filter 
 
Huidbalans – van origine 100% natuurlijke huid- en haarverzorging 
 
Deze mooie gezichtscrème beschermt je huid tegen veroudering en helpt de vorming van rimpels en 
ouderdomsvlekken te vertragen. Het zit vol voedende biologische oliën van amandel, argan, avocado, 
jojoba, kokos, moerasbloem, rozenbottel, teunisbloem en zonnebloem. De natuurlijk ceramide is 
vochtinbrengend voor je huid. Deze crème bevat een natuurlijk uv-A-filter uit purperwier. Dit filter 
beschermt je huid de hele dag tegen de schadelijke effecten van het daglicht (niet te verwarren met een 
uv-B-filter dat als zonnebescherming gebruikt wordt).  
 
Deze heerlijke crème is tevens rijk aan allerlei antioxidanten uit avocado-olie, groene thee, moerasbloem, 
purperwier, rozenbottel en Q10 om huidveroudering te helpen vertragen. Deze allrounder is een waar 
feestje voor de 30+ huid om de eerste lijntjes mee te verzorgen.  
 
Huidbeeld 
Geschikt voor de rijpere huid (30+) en bij beginnende huidveroudering.  
 
Productcategorie 
Huidverzorging 
Dagelijkse verzorging 
 
Inhoud 
50 ml 
 
Ingredients  
Aqua, Macadamia Integrifolia Seed Oil* (macadamia-olie), Butyrospermum Parkii Butter* (sheaboter), 
Glycerin, Cetearyl Alcohol, Simmondsia Chinensis Seed Oil* (jojoba-olie), Glyceryl Stearate, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil (amandelolie), Argania Spinosa Kernel Oil* (arganolie), Limnanthes Alba Seed Oil 
(moerasbloemolie), Persea Gratissima Oil* (avocado-olie), Sodium Cetearyl Sulfate, Cocos Nucifera Oil* 
(kokosolie), Rosa Canina Fruit Oil* (rozenbottelolie), Cetyl Palmitate, Oenothera Biennis Oil* 
(teunisbloemolie), Alcohol, Betaine, Porphyra Umbilicalis Extract (purperwier), Levulinic Acid, P-Anisic Acid, 
Parfum, Tocopherol (vitamine E), Equisetum Arvense Leaf Extract* (heermoesextract), Sodium Levulinate, 
Ascorbyl Palmitate, Calendula Officinalis Flower Extract* (goudsbloemextract), Sodium Benzoate, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice Powder* (aloëverapoeder), Potassium Sorbate, Helianthus Annuus Seed Oil* 
(zonnebloemolie), Ceramide Np, Phytic Acid, Camellia Sinensis Leaf Extract (wittethee-extract), Disodium 
Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium Lactate, Citric Acid, Lactic Acid, Ubiquinone (Q10), 
Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil (lavendelolie). Geconserveerd met Sodium Benzoate en Potassium 
Sorbate. 
*Biologisch. 
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Aloë vera geeft extra vocht aan de huid, verzacht, voedt en verkoelt. 
Amandelolie zit - net als veel andere plantenoliën - vol voedende vetzuren. Deze olie is met name rijk aan 
oliezuur, linoleenzuur, vitamine B en vitamine E. Het is een erg goede basisolie die heerlijk verzachtend en 
vochtinbrengend is voor de huid. 
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). 
Avocado-olie is rijk aan het voedende oliezuur (een omegavetzuur), vitamine A, vitamine D en vitamine E. 
Dit zijn belangrijke voedingsstoffen en antioxidanten voor de huid. Avocado-olie houdt vocht vast en is 
daardoor erg goed voor een droge huid. 
Ceramide Np is een stof die van nature rijkelijk in de huid aanwezig is. Het is vochtinbrengend en 
beschermt de huid tegen weersinvloeden. 
Goudsbloemextract is verzachtend en ondersteunt het herstellend vermogen van de huid. 
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.  
Kokosolie zorgt voor een zachte huid. 
Lavendelolie heeft een verzachtende invloed en is een natuurlijke geurstof. 
Macadamia-olie bevat veel voedingsstoffen die hydraterend zijn voor huid en haar, waaronder mineralen, 
vitamine A, vitamine B en vitamine E. 
Moerasbloemolie verzacht en is rijk aan onverzadigde vetten die dicht bij de vetten komen die de huid van 
nature heeft. 
Purperwier is een algensoort die rijk is aan antioxidanten en tevens de huid beschermt tegen uv-A-straling. 
Deze alg is rijk aan carrageen dat de huid beschermt tegen weersinvloeden.  
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. 
Sheaboter houdt het vocht in de huid vast, bevordert de elasticiteit en verzacht.  
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.  
Ubioquinone/Co-enzym Q10 is een vitamineachtige stof en werkt als een sterke antioxidant voor de huid. 
Q10  helpt veroudering vertragen en beschermt tegen invloeden van buitenaf.  
Vitamine E is een belangrijke antioxidant en beschermt tegen vrije radicalen en veroudering van de huid. 
Wittethee-extract is rijk aan catechinen, een groep antioxidanten die de huid beschermen tegen 
weersinvloeden en het herstellend vermogen van de huid bevorderen. Witte thee is tevens goed als anti-
aging in huidverzorgingsproducten.  
Zonnebloemolie is verzachtend voor de huid en door de eeuwen heen al veel toegepast in huidverzorging. 
 
Gebruiksaanwijzing 
’s Ochtends en ’s avonds aanbrengen op een gereinigde huid, bij voorkeur na gebruik van de Kruiden 
Gezichtswasgel of de combinatie Macadamia Reinigingsmelk en Hamamelis Reinigingslotion. 
 
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: VP0058 
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