
Verklarende ingrediëntenlijst   

 
Allantoin 

Allantoïne is een extract uit tarwekiemen. Het is ideaal voor de droge en gevoelige huid, 
dankzij de verzachtende en kalmerende werking. 

 
Betaine 

Betaïne komt uit suikerbieten. Het beschermt tegen uitdrogen en ongewenst 
waterverlies. Het brengt het gewenste watergehalte in de cellen op peil en hydrateert de 
huid op natuurlijke wijze. 

 
Bisabolol(Kamilleolie) 

Bisabolol is een werkstof die wordt gewonnen uit de echte kamille (Matricaria recutita). 
Het ondersteunt het helingsproces van de huid, werkt verzachtend en onderdrukt 
huidirritatie en het remt daarnaast ontstekingen. Wordt zeer goed verdragen door de 
gevoelige huid. 

 
Butyrospermum Parkii Butter(Shea boter) 

Butyrospermum Parkii Butter (shea boter) is afkomstig uit Afrika en is een bijzonder 
effectief vocht inbrengend product door gebruik te maken van de grote onverzeepbare 
fractie. Het is erg huid- en haarvriendelijk, want door de sterke vochtbindende werking 
wordt de buitenste beschermlaag van de huid intact gehouden, vochtverlies voorkomen 
en elasticiteit behouden. 

 
Cera Flava(Bijenwas) 

Cera Flava (gele bijenwas) is een natuurlijk, beschermend en verzachtend ingrediënt dat 
de huid beschermt tegen uitdroging. Het hult de huid in een natuurlijk beschermlaagje 
zonder deze af te sluiten. De huid kan blijven ademen en wordt beschermd tegen 
invloeden van buitenaf. 



 

Coco Glucoside 

Coco Glucoside wordt gemaakt van het gedroogde vruchtvlees van de kokosnoot. Het 
waterlievende gedeelte wordt verkregen door fermentatie van mais. Het is een was-
actieve stof met een goed reinigend en schuimend vermogen, die bijzonder mild is voor 
de huid. 

 
Caprylic/Capric Triglyceride(Kokosolie) 

Caprylic/Capric Triglyceride is een zeer zuiverende olie, die voor 100% van kokosolie 
wordt gemaakt. Het werkt verzachtend op de huid en is daardoor zeer geschikt voor de 
gevoelige huid. De olie wordt ook vaak in babyvoeding gebruikt. 

 
Glycerin 

Glycerine is een natuurlijk bestanddeel van plantaardige oliën en vetten. Deze bestaan 
voornamelijk bestaat uit triglyceriden (esters van glycerine met drie vetzuren). Het wordt 
in veel producten toegepast als vochtinbrengend ingrediënt, vanwege de 
waterbindende eigenschappen. 

 
Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid 

Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid is een avenathramide, dat voorkomt in haver; 
haver wordt al eeuwenlang gebruikt voor huidverzorging. Kinderen kregen 
havermoutpap van hun moeder wanneer de tandjes doorkwamen om het ongemak te 
verzachten. Avenanthramiden hebben namelijk een kalmerende en verzachtende 
werking op de huid, maar werken ook uitstekend op de geïrriteerde huid. 

 
Hydrolyzed Wheat Protein(Tarwe proteïne)  

Tarwe staat symbool voor kracht en evenwicht. Gehydrolyseerde tarwe proteïnes zijn 
aminozuren, de "bouwstenen" van de huid, en kunnen direct opgenomen worden voor 
de opbouw van de huid. De aminozuren uit gehydrolyseerde tarwe proteïnes hebben 
daardoor een revitaliserend effect op zowel het haar als de (hoofd)huid. 



 
Isostearyl Isostearate 

Isostearyl Isostearate is een 100% natuurlijk afgeleid ingrediënt, dat qua eigenschappen 
te vergelijken is met jojoba olie. Isostearyl isostearaat vergelijkt zich ook met de wassen, 
die watervogels gebruiken om hun verenpak waterafstotend te maken, en die 
eigenschap is ook van toepassing voor isostearyl isostearaat. De olie werkt verzachtend 
en zorgt ervoor dat de huid op een natuurlijke wijze haar optimale niveau van hydratatie 
behoudt. 

 
Panthenol 

Panthenol is een voorloper van pantotheenzuur en wordt ook wel pro-vitamine B5 
genoemd. Het draagt bij aan de vernieuwing en differentie van de nieuw te vormen 
huidcellen. Daardoor bevordert het de cel vernieuwing, waardoor ook kleine wondjes 
sneller genezen. Het staat bekend om het vermogen om vocht aan te trekken en helpt 
tegen een droge, geïrriteerde huid. 

 
Parfum 

Het gebruikte parfum in onze producten is allergeen vrij. 

 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil(Amandelolie) 

Prunus Amygdalus Dulcis Oil (amandelolie) is een verzachtend ingrediënt en geschikt 
voor alle huidtypen, maar in het bijzonder zéér geschikt voor de gevoelige en droge 
huid. Het reguleert het vochtgehalte van de huid en vermindert daarnaast huidirritaties. 

 
Sesamum Indicum Seed Oil(Sesamolie) 

Sesamum Indicum Seed Oil (sesamolie) is rijk aan onverzadigde vetzuren zoals oliezuur, 
linolzuur en linoleenzuur, fytosterolen, antioxidanten en vitamine E. Het voorkomt 
uitdroging, heeft doorbloeding bevorderende eigenschappen en verbetert de elasticiteit 
van de huid. Sesamolie wordt ook veelvuldig culinair toegepast. 

 



Squalane 

Squaleen is een onderdeel van het sebum, het natuurlijk huidvet. Het wordt gemaakt in 
de talgkliertjes, en is verantwoordelijk voor de productie van een reeks fysiologisch 
actieve producten. Omdat squaleen niet erg stabiel is, wordt het omgezet in squalaan; 
squalaan wordt op de huid weer omgezet in squaleen, en draagt dus bij aan een 
gezonde huid.  De olie draagt bij aan een zijdezachte huid. 

 
Zinc Gluconate 

Zink gluconaat wordt veel gebruikt om zijn talg regulerende, antibacteriële, helende en 
ontstekingsremmede eigenschappen. Het herstelt het evenwicht van de talgafscheiding 
en zuivert de huid. Daarnaast stimuleert dit ingrediënt het herstel van de huidweefsels 
en beperkt het ontstaan van rode vlekken. Zink gluconaat heeft ook een uitstekende 
deodoriserende werking. 

 

 


