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

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

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

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

volkomen transparant. 

Ingrediënten: 

Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil*, Rosa Damascena Flower Water*, Cocos Nucifera Oil*, 

Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter*, Macadamia Integrifolia Seed Oil*, Persea Gratissima 

Oil*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Cetyl 

Alcohol, Mangifera Indica Seed Oil, Sodium Cetearyl Sulfate, Alcohol, Glyceryl Caprylate, 

Pelargonium Graveolens Flower Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Levulinic Acid, P-Anisic Acid, 

Polyglyceryl-10 Laurate, Citronellol**, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Linalool**, 

Tocopherol, Sodium Levulinate, Ascorbyl Palmitate, Xanthan Gum, Geraniol**, Potassium 

Sorbate, Calendula Officinalis Flower Extract*, Sodium Benzoate, Chamomilla Recutita Flower 

Extract*, Camellia Sinensis Leaf Extract, Phytic Acid, Canarium Luzonicum Gum Nonvolatiles, 

Commiphora Myrrha Oil, Limonene**, Citral**, Citric Acid, Lactic Acid, Lavandula Hybrida Grosso 

Herb Oil 

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

Aqua: water 

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

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

Rosa Damascena Flower Water: rozenwater van de Damascus roos (biologisch) geeft een heerlijke 

geur, verzorgt de huid intensief en harmoniseert 

Cocos Nucifera Oil: kokos olie (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 

Glycerin: humectant en huid verzachtend 

Butyrospermum Parkii Butter: shea butter (biologisch) voedend en verzachtend 

Macadamia Ternifolia Seed Oil: macadamia olie (biologisch) Macadamia olie is een bijzonder rijke 

olie, die geperst wordt uit de macadamia noten en is dus van natuurlijke oorsprong. Het is rijk aan 

palmitoleïnzuur, vitamine A, B, E en mineralen. Het lijkt daarmee op het menselijke huidvet en wordt 

daardoor goed verdragen. Macadamia olie trekt snel in de huid in en laat in tegenstelling tot veel 

andere oliën geen storende vetfilm achter. Extra goed voor de droge, schilferige en gevoelige huid. 

De huid wordt soepel, glad en rijkelijk verzorgd 

Persea Gratissima Oil: avocado olie (biologisch) Bevat veel vitamine A, E en Lecithine. Het werkt 

tegen schraalheid en uitdroging en beschermt in geringe mate tegen UvA-stralen 

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 

Glyceryl Stearate: dit is een natuurlijk verdikkingsmiddel dat wordt gewonnen uit kokosnoot olie 

Cetearyl Alcohol: dit is een natuurlijke emulgator met viscositeit verhogende eigenschappen 

Cetyl Palmitate: verzacht de huid en verbetert de conditie van de huid 

Cetyl Alcohol: dit is een emulgator en stabilisator voor crèmes 

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 en biedt enige bescherming tegen UvA straling. Verder bezit de boter een 

samentrekkende werking waardoor rimpels verminderen 



Sodium Cetearyl Sulfate: dit is een oppervlakteactieve stof die helpt om water te mengen met olie 

zodat deze makkelijker bindt tot crème 

Alcohol: natuurlijke alcohol, bestanddeel van de etherische oliën (geen apart ingrediënt) 

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

wateremulsies wordt gebruikt 

Pelargonium Graveolens Flower Oil: geranium etherische olie. Het heeft een huidverzorgende, 

kalmerende en talg regulerende werking. 

Lavandula Angustifolia Oil: is de echte geneeskrachtige lavendel etherische olie, bekend om haar 

verzachtende, kalmerende, anti-septische en rustgevende werking. Deze olie wordt ook gebruikt als 

geurmiddel. 

Levulinic Acid: dit wordt gemaakt uit bijproducten van de maïsindustrie en heeft een antibacteriële 

werking 

P-Anisic Acid: natuurlijk carbonzuur dat aangetroffen wordt in de etherische olie van    verschillende 

planten, waaronder anijs en venkel. Het zuur heeftantiseptische eigenschappen 

Polyglyceryl-10 Laurate: verzacht de huid, emulgator 

Citronellol: dit is een natuurlijk bestanddeel van diverse etherische oliën die in cosmeticaproducten 

als geurmiddel worden gebruikt 

Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder: Aloë Vera poeder (biologisch) Wordt onttrokken aan de alöe-

vera-plant. Het is een goede vochtinbrenger, werkt genezend en verzachtend. Gaat rimpels tegen. 

Alöe-vera is een goed aftersunproduct en heeft ook een geringe werking als UV-filter. Werkt tevens 

goed tegen huidirritaties 

Linalool: (uit aroma oliën) natuurlijke geurstof uit etherische olie (bijvoorbeeld lavendel- of tijm-olie) 

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 

Sodium Levulinate: dit wordt meestal gemaakt uit venkel en maïs. Natrium Levulinezuur is een 

natuurlijk conserveermiddel en gaat bacteriegroei tegen 

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

antioxidant en is actief anti-aging 

Xanthan Gum: dit wordt gebruikt als een natuurlijk verdikkingsmiddel 

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

bijvoorbeeld de roos en palmarosa 

Potassium Sorbate: dit is een natuurlijk conserveermiddel/anti oxidant 

Calendula Officinalis Flower Extract: calendula extract ofwel goudsbloemextract (biologisch). Werkt 

verzachtend en antibacterieel. Het is een antioxidant en werkt tevens ontstekingsremmend 

Sodium Benzoate: dit is het natriumzout van benzoëzuur Natrium Benzoaat en wordt gebruikt als 

conserveermiddel om schimmel- en bacteriegroei tegen te gaan. Er zit een beperkte hoeveelheid in 

van maar 0,06%. 

Chamomilla Recutita Flower Extract: extract van kamillebloesem (biologisch). Werkt verzachtend bij 

huidirritatie en ontstekingen. Gaat infecties tegen 

Camellia Sinensis Leaf Extract: groene thee extract, kalmeert en beschermt de huid 

Phytic Acid: fytinezuur. Dit is een natuurlijk chelatiemiddel, bindt calcium en magnesium, wordt 

gebuikt om water te verzachten en reguleert de pH-waarde 

Canarium Luzonicum Gum Nonvolatiles: elemi olie (uit de Filipijnen) 

Commiphora Myrrha Oil: Mirre olie 

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

bloemen. Gebruikt als geurstof 

Citral: dit is een natuurlijk bestanddeel van diverse etherische oliën die in cosmeticaproducten als 

geurmiddel worden gebruikt 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Carbonzuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Etherische_olie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Venkel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antisepticum


Citric Acid: citroenzuur, wordt gebruikt voor de conservering. 

Lactic Acid: dit is een natuurlijk en plantaardig zuur dat ontstaat wanneer melkzuurbacteriën suikers 

omzetten in zuur. Het wordt gebruikt om de pH-waarde te reguleren 

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. 

 


