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Kruiden Gezichtswasgel  
 
Huidbalans – van origine 100% natuurlijke huid- en haarverzorging 
 
Deze wasgel is pH-neutraal en staat bol van zorgvuldig gekozen kruidenextracten van rode alg, weegbree,  
propolis, klitwortel, heermoes, aloë vera, haver, wortel en rozemarijn. Samen met de milde etherische oliën 
van palmarosa, theeboom, kaneel en lavendel reinigen en verzorgen ze je huid op een milde manier zonder 
je huid uit te drogen  
 
Huidbeeld 
Deze volledig natuurlijke gezichtswasgel is geschikt voor ieder huidtype. 
 
Productcategorie 
Huidverzorging 
Dagelijkse reiniging 
 
Inhoud 
150 ml 
 
Ingredients 
Aqua, Glycerin, Coco-Glucoside, Decyl Glucoside, Sodium Cocoyl Glutamate, Alcohol, Disodium Cocoyl 
Glutamate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Betaine, Citric Acid, Xanthan Gum, Parfum, Lactic Acid, Chondrus 
Crispus Powder (rode-algpoeder), Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Potassium Sorbate, Plantago Major 
Leaf Extract* (groteweegbree-extract), Cymbopogon Martini Oil (palmarosa-olie), Arctium Lappa Root 
Extract* (klitwortelextract), Geraniol**, Equisetum Arvense  Leaf Extract* (heermoes), Melaleuca 
Alternifolia Leaf Oil (theeboomolie), Sodium  Benzoate, Glyceryl Caprylate Polyglyceryl-6 Oleate, Phytic 
Acid, Propolis Cera, Simmondsia Chinensis Seed Oil* (jojoba-olie), Aloe Barbadensis Leaf Juice 
Powder*(aloëverapoeder),  Cinnamomum Cassia Leaf Oil (kaneelolie),  Cinnamal**, Avena Sativa Kernel 
Extract (haverextract), Sodium Surfactin, Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil (lavendelolie), Daucus Carota 
Sativa Root Extract* (wortelextract), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract* (rozemarijnextract). 
Geconserveerd met Potassium Sorbate en Sodium Benzoate. 
*Biologisch. **Bestanddeel uit etherische oliën.   
 
Aloë vera geeft extra vocht aan de huid, verzacht, voedt en verkoelt. 
Groteweegbree-extract bevordert het herstellend vermogen van de huid. 
Haverextract is rijk aan antioxidanten en verzacht. 
Heermoesextract is verzachtend en samentrekkend (bij het haar sluit het de haarschacht). 
Kaneelolie is een natuurlijke geurstof. 
Klitwortelextract geeft de huid ondersteuning (bij roos), reinigt en verzacht. 
Lavendelolie heeft een verzachtende invloed en is een natuurlijke geurstof. 
Palmarosa-olie is een natuurlijke geurstof. 
Propolis is een hars die gewonnen wordt uit de bijenkorf en goed is voor de huidflora.   
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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. 
Rozemarijnextract is rijk aan het antioxidant rozemarijnzuur en helpt om de huid jong en strak te houden. 
Theeboomolie is rijk aan antioxidanten en helpt tegen puistjes en mee-eters.  
Wortelextract is rijk aan antioxidanten. 
 
Gebruiksaanwijzing 
Schudden voor gebruik. ‘s Ochtends en ’s avonds met een beetje water in de handen de gel tot schuim 
brengen en het gezicht ermee reinigen. Goed afspoelen met water. 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. 
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