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Moerasbloem Lifting Masker 
 
Huidbalans – van origine 100% natuurlijke huid- en haarverzorging 
 
Dit masker is speciaal ontwikkeld voor de rijpere huid en bevat een boost aan voedingsstoffen: 
moerasbloem, ectoïne, hyaluronzuur, voedende kruiden en prachtige oliën van amandel, argan en 
rozenbottel. Moerasbloem verzacht en is rijk aan onverzadigde vetten, die dicht bij de vetten komen die je 
huid van nature heeft. Ectoïne is een aminozuur dat je huid hydrateert, kalmeert, voedt en beschermt. 
Hyaluronzuur zorgt voor voldoende hydratering. Wekelijks een Moerasbloem Lifting Masker houdt je huid 
krachtig en soepel.  
 
Toepassingen 

• kalmeert bij een gevoelige huid  

• verzacht bij een droge en schrale huid  

• voedt de huid  

• houdt de huid elastisch  

• vertraagt de gevolgen van huidveroudering  
 
Huidbeeld 
De oudere huid die extra voeding nodig heeft. 
 
Productcategorie 
Huidverzorging 
Wekelijkse verzorging 
 
Inhoud 
50 ml 
 
Ingredients 
Aqua, Cocos Nucifera Oil*(kokosolie), Limnanthes Alba Seed Oil (moerasbloemolie), Butyrospermum Parkii 
Butter* (sheaboter), Glycerin, Cetearyl Alcohol, Argania Spinosa Kernel Oil* (arganolie), Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil (amandelolie), Persea Gratissima Oil* (avocado-olie), Glyceryl Stearate, Sodium Cetearyl Sulfate, 
Oryza Sativa Bran Oil (rijstzemelolie), Parfum, Rosa Canina Fruit Oil*(rozenbottelolie), Alcohol, Cetyl 
Palmitate, Levulinic Acid, Ectoin, P-Anisic Acid, Xanthan Gum, Tocopherol (vitamine E), Sodium Levulinate, 
Ascorbyl Palmitate (vitamine C), Sodium Hyaluronate (hyaluronzuur), Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder* 
(aloëverapoeder), Chamomilla Recutita Flower Extract* (kamille-extract), Helianthus Annuus Seed Oil* 
(zonnebloemolie), Potassium Sorbate, Citrus Reticulata Peel Oil (mandarijnolie), Phytic Acid, Limonene**, 
Ceramide Np, Simmondsia Chinensis Seed Oil*(jojoba-olie), Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl 
Glutamate, Camellia Sinensis Leaf Extract (wittethee-extract), Sodium Benzoate, Lactic Acid, 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.  
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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. 
Ectoïne is een aminozuur met voor de huid kalmerende, voedende en beschermende eigenschappen. 
Hyaluronzuur zorgt voor voldoende hydratering. 
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.  
Kamille-extract helpt bij een droge huid, kalmeert en verzacht. 
Kokosolie zorgt voor een zachte huid. 
Lavendelolie heeft een verzachtende invloed en is een natuurlijke geurstof. 
Moerasbloemolie verzacht en is rijk aan onverzadigde vetten die dicht bij de vetten komen die de huid van 
nature heeft. 
Rijstzemelolie wordt gebruikt om de huid te verzachten en te verzorgen. De zemel van rijst is rijk aan 
allerlei antioxidanten waaronder ferulinezuur, vitamine E en oryzanol. Daarnaast bevat het omega-3-
vetzuren en verzorgende, vochtinbrengende polysachariden.  
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. 
Sheaboter houdt het vocht in de huid vast, bevordert de elasticiteit en verzacht.  
Vitamine C en vitamine E zijn belangrijke antioxidanten en beschermen 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.  
Wortelextract is rijk aan antioxidanten. 
Zonnebloemolie is verzachtend voor de huid en door de eeuwen heen al veel toegepast in huidverzorging. 
 
Gebruiksaanwijzing 
De crème royaal op de huid aanbrengen en 20 minuten laten inwerken. Overtollige crème verwijderen. 
Bij voorkeur wekelijks herhalen.  
 
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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