
Alle ingrediënten zijn puur natuur & vegan en hebben allemaal een duidelijke functie, er zit niets in 

dat niet nodig is. Dit lijkt misschien op het eerste gezicht een lange lijst voor een natuurlijk product. 

Het zijn echter alle ingrediënten die nodig zijn plus de zogenaamde subingrediënten, zoals 

bijvoorbeeld alle bestanddelen van de gebruikte natuurlijke etherische oliën. We zijn namelijk graag 

volkomen transparant. 

Ingrediënten: 

Sodium Bicarbonate, Zea Mays Starch, Butyrospermum Parkii Butter*, Cocos Nucifera Oil*, Cetyl 

Alcohol, Stearyl Alcohol, Coco-Caprylate/Caprate, Helianthus Annuus Seed Oil*, Simmondsia 

Chinensis Seed Oil*, Helianthus Annuus Seed Cera, Caprylic/Capric Triglyceride, Shorea Robusta 

Resin, Rhus Verniciflua Peel Cera, Mangifera Indica Seed Oil, Glyceryl Caprylate, Mentha Arvensis 

Herb Oil, Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil, Tocopherol, Linalool**, Salvia Officinalis Oil, 

Ascorbyl Palmitate, Limonene**, Geraniol** 

* From organic agriculture/biologisch ** Part of essential oils/bestanddeel uit etherische oliën 

Sodium Bicarbonate: natriumbicarbonaat is een essentiële zuurbuffer van ons lichaam. Wordt in de 

volksmond ook wel zuiveringszout of baking soda genoemd vanwege de zuiverende werking bij het 

verwijderen van zuren 

Zea Mays Starch: maiszetmeel, werkt vochtopnemend 

Butyrospermum Parkii Butter: shea boter (biologisch) voedend en verzachtend. 

Cocos Nucifera Oil: kokosolie (biologisch) Zuivere kokosolie vormt een beschermende film op de huid 

die ervoor zorgt dat de ook de gevoelige en zeer droge huid goed gehydrateerd blijft 

Cetyl Alcohol: dit is een emulgator en stabilisator voor crèmes 

Stearyl Alcohol: dit is een ander soort alcohol dan de ‘normale’ ethanol die in alcoholische dranken 

zit. Stearyl alcohol is een vetalcohol, ook wel ‘harde alcohol’ genoemd, en wordt gemaakt van 

stearinezuur. Dit is een vetzuur dat van nature voorkomt in diverse plantaardige vetten en oliën 

Coco-Caprylate/Caprate: een natuurlijk alternatief voor synthetische siliconen 

Helianthus Annuus Seed Oil: zonnebloemolie (biologisch) Rijk aan vitamine A,E en C. Bevat meer 

linolzuur dan de gewone zonnebloemolie. Verzacht de huid en is diep vocht inbrengend 

Simmondsia Chinensis Seed Oil: jojoba olie (biologisch) , verzacht de huid, herstelt de huid en 

reguleert de talg afscheiding. Is eveneens geschikt voor een droge huid 

Helianthus Annuus Seed Cera: zonnebloem-was, deze was gebruiken we in plaats van bijenwijs 

Caprylic/Capric Triglyceride: dit is een zuiver natuurlijk verdikkingsmiddel. De onze wordt voor 100% 

van kokosolie gemaakt 

Shorea Robusta Resin: hars, wordt gebruikt voor het uitharden van de deodorant 

Rhus Verniciflua Peel Cera: Berry wax (Japan), idem 

Mangifera Indica Seed Oil: mango-olie, gewonnen uit de pitten van de mangovrucht, versterkt de 

huidweerstand, houdt de huidstructuur stevig en soepel, heeft natuurlijke ontstekingsremmende 

eigenschappen 

Glyceryl Caprylate: is een co-emulgator die hoofdzakelijk als stabilisator van olie- in-wateremulsies 

wordt gebruikt 

Mentha Arvensis Herb Oil: pepermunt etherische olie (akkermunt), zorgt voor een verfrissende 

werking en geur 

Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil: lavandula is een etherische olie uit diverse soorten lavendel, 

bekend om haar verzachtende invloed. Deze olie wordt ook gebruikt als geurmiddel 

Tocopherol: deze natuurlijke vorm vitamine E wordt gewonnen uit plantaardige olie. Het zorgt 

ervoor dat de huid zacht aanvoelt en wordt verwerkt in producten als conserveringsmiddel 



Linalool: (uit aroma oliën) dit is een natuurlijke geurstof uit etherische olie (bijvoorbeeld lavendel- of 

tijmolie)                                 Salvia Officinalis Oil: salie etherische olie, salie is één van de meest 

geneeskrachtige planten op de planeet. Salie staat bekend om haar anti-septische, kalmerende, 

samentrekkende en zweetremmende werking.                                                                   Ascorbyl 

Palmitate: dit is een stabiele ester van vitamine C die functioneert als een krachtige antioxidant en is 

actief anti-aging 

Limonene: (uit aroma oliën) onderdeel van etherische oliën in diverse citrusvruchten en sommige 

bloemen. Gebruikt als geurstof 

Geraniol: (uit aroma oliën) organische verbinding met een zoete geur. Dit komt veel voor in planten 

bijvoorbeeld de roos en palmarosa 

 


