Dit woordenboek bevat veel van de ingrediënten die worden gebruikt door natuurlijke cosmetica fabrikanten,
waaronder Aubrey ®. Ingrediënten staan in alfabetische volgorde, met behulp van hun INCI-namen . De gewone
naam van de meeste bestanddelen zijn ook opgenomen. Voel je vrij om deze lijst te kopiëren of afdrukken voor later
gebruik.

ABIES SIBIRICA - Dennen olie. Aromatisch extract met antimicrobiële en tonifiserende eigenschappen. Een
uitstekende aanvulling op gezichtsreinigingsmiddelen en natuurlijke deodorant. Vaak gebruikt als geurstof.
ACACIA CATECHU BARK POWDER - Acacia. Wordt gebruikt als een natuurlijke kleurstof in henna haarpreparaten.
ACACIA SENEGAL GUM - Arabische gom. Kruiden gom als bindmiddel en emulgator in crèmes en lotions, en als een
haarversteviger in styling gels en sprays.
ACER SACCHARUM - Ahornsuiker. Een natuurlijk fruitzuur, de milde exfoliërende werking helpt bij het verwijderen
van dode huidcellen en het bevordert de celvernieuwing van de huid. Heeft antioxiderende eigenschappen.
ACHILLEA MILLEFOLIUM - Duizendblad. Uittreksel uit de bloemhoofdjes van dit oude kruid, een bekende
ontstekingsremmer en het werkt anti-irriterend. Het voegt ook glans toe aan het haar en heeft een verstevigende
werking op de huid.
ACIDOPHILOUS / GRAPE FERMENT - Zie Fruit Acids.
ADANSONIA DIGITATA - Baobab olie. Rijk verzachtend en helpt de elasticiteit te herstellen van een vochtarme,
droge, zon-gestresste huid. Het hoge gehalte aan vitamine D maakt het ideaal voor gebruik na het zonnen. Ook rijk
aan anti-oxidanten met name vitamine C en essentiële vetzuren, zeer voedzaam voor de huid.
AESCULUS HIPPOCASTANUM - Paardenkastanje. Ontstekingsremmend, anti-irriterend en mild samentrekkend en
helpt om de doorbloeding van de huid te stimuleren. Vaak gevonden in massage lotions, en in producten voor de
gevoelige huid vanwege de kalmerende eigenschappen. Bevat saponinen.
AGONIS FRAGRANS - Fragonia ™. Essentiële olie gedestilleerd uit een wilde aromatische struik die in Australië
groeit, gebruikt in de aromatherapie om de evenwichtige en verkwikkende eigenschappen. Heeft antibacteriële
eigenschappen. De handelsmerk naam, Fragonia ™, garandeert dat de olie de betreffende bestanddelen bevat.
ALANINE - Een aminozuur. (Zie Amino Acids.)
ALARIA ESCULENTA - Eetbaar zeewier. Rijk aan essentiële vetzuren en anti-oxidanten. Een rijke moisturizer, het
stimuleert de aanmaak van hyaluronzuur in de huid en helpt bij de ondersteuning van collageen en elastine om de
elasticiteit van de huid te bevorderen.
ALCOHOL DENAT. (38B, LAVENDEL) - Natuurlijke graanalcohol. Krachtig antiseptisch middel, natuurlijk verkregen
door de gisting van koolhydraten in granen. Gedenatureerde alcohol 38b wordt ondrinkbaar door de toevoeging van
een etherische olie. (Vele cosmetische formuleringen bevatten isopropyl alcohol, een petrochemische verbinding
gemaakt uit aardolie, dat veel goedkoper is maar erg ruw is voor de huid en de huid kan uitdrogen.)
ALEURITES FORDI - Chinawood olie, Tung olie. (Zie Brassica campestris/Aleurites fordi oil.)
ALEURITES MOLUCCANA - Kukui notenolie. De olie van de kukuinoot uit Hawaii, rijk aan essentiële vetzuren. Een
natuurlijke moisturizer en huid beschermer.
ALGAE EXTRACT - Een mix van verschillende rassen van rode algen, deze krachtige voedingsstof is rijk aan
aminozuren, antioxidanten, vitamine C en vitamine B-12. Kan de celvorming verbeteren en is klinisch aangetoond dat
het de huid verstevigt bij regelmatig gebruik. Een uitstekende aanvulling op anti-aging formules. Extracten van
Nannocloropsis oculata, Eucheuma spinosum en Gigartina stellata kunnen worden gebruikt voor dit doel. (Zie ook
Chondrus Crispus.)
ALOE BARBADENSIS LEAF - Aloë Vera Filet. De hele gel-achtige filet uit het aloë blad. Heeft een uitstekende
kalmerende werking op de huid en is vochtregulerend.

ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, OIL - Aloë Vera. In de eerste eeuw na Christus schreef de Romeinse
natuuronderzoeker Plinius uitgebreid over aloë als een helende middel voor wonden en schaafwonden. Het wordt
beschouwd als een van de meest effectieve oplossingen van de natuur voor zonnebrand en huidirritaties, en als een
subliem vochtregulerend middel voor droog haar en een droge huid. Gebruik biologische aloë waar mogelijk.
ALTHAEA OFFICINALIS - Heemst wortel. Heeft een uitstekende kalmerende en vochtregulerende werking op de
huid. Helpt om de huid te verzachten, te beschermen en te regenereren.
AMINO ACIDS - Aminozuren zijn "de bouwstenen" voor eiwitten. Omdat eiwitten noodzakelijk zijn voor elke levende
cel en betrokken zijn in elke belangrijke proces in het lichaam, zijn aminozuren essentieel voor de gezondheid. Van de
ongeveer 28 bekende aminozuren worden 80 procent door het lichaam gemaakt. De andere, bekend als essentiële
aminozuren, zijn afkomstig uit voeding. Aminozuren ondersteunen eiwitten in de huid (collageen, elastine, enz.) en in
bepaalde combinaties helpen ze de talgproductie van de huid te reguleren. Menselijk haar is opgebouwd uit 18
aminozuren, dat is de reden waarom veel kwaliteits haarverzorgingsproducten ze bevatten.
AMYRIS BALSAMIFERA - Amyris olie. Etherische olie wordt gebruikt vanwege zijn aangename geur, en als een
natuurlijke fixeermiddel in parfums. Ook wel bekend als West-Indisch sandelhout.
ANACYCLUS PYRETHRUM - Glaskruid. Een prikkelende kruid gebruikt als een stimulans en circulatieversterker.
ANDIRA ARAROBA - Goapoeder. Een natuurlijke samentrekkend middel. De chemische affiniteit voor de keratine
elementen van de huid maakt dit kruid tot een uitstekende behandeling voor acne, eczeem en andere
huidaandoeningen. Een kalmerend middel voor jeuk, schilfering of geïrriteerde huid.
ANGELICA ARCHANGELICA - Engelwortel. Zowel de essentiële olie als de gedroogde bladeren van dit kruid zijn zeer
aromatisch. Engelwortel olie en engelwortel was hebben een uitstekende kalmerende werking op de huid.
ANGELICA SINENSIS - Chinese engelwortel. Tonifiërend voor huid en hoofdhuid. Het heeft een antibacteriële
werking. Te gebruiken in preparaten tegen acne en andere huidaandoeningen.
ANIBA ROSAEODORA - Palissanderhout. Etherische olie vaak gebruikt om zijn aangename houtbloemige geur. Een
mild pijnstillende werking en het stimuleert de celvorming.
ANTHEMIS NOBILIS - Romeinse kamille. Een verzachtend middel voor de ruwe, droge huid wat al sinds de oudheid
gebruikt wordt om haar kalmerende en verbeterende effecten. De verzachtende en hydraterende eigenschappen
werken ook goed op het haar en de hoofdhuid. (Zie ook Chamomilla Recutita (Duitse kamille), Tanacetum annuum
(Blauwe kamille).
APHANIZOMENON FLOS AQUAE - Blauw Groene Alg. Samengesteld uit 50% tot 70% bruikbare eiwitten. Blauw
groene alg wordt al duizenden jaren gebruikt vanwege de milde smaak en gemakkelijk op te nemen voedingsstoffen.
Een goede bron van enzymen, mineralen, sporenelementen en antioxidanten. Het aminozuurprofiel is vrijwel identiek
aan die van de mens, waardoor het gemakkelijk geabsorbeerd kan worden door de huid. Het wordt gebruikt in
haarverzorgingsproducten voor haar eiwitgehalte, het geeft nieuwe kracht aan dof, beschadigd haar.
APPLE PECTIN - Zie Pectin
AQUA - Water. In onze formuleringen gebruiken we gedeïoniseerd water, gezuiverd water, waarvan de ionen zijn
verwijderd. (Het deïonisatie proces verwijdert ook nitraten, calcium, magnesium en zware metalen.) Een paar van
onze producten bevatten mineraal water uit een bron, hetzij natuurlijk koolzuurhoudend zoals Perrier, of zonder
koolzuur zoals Evian.
ARACHIDYL ALCOHOL - Een vetalcohol afgeleid van kokosnoten, gebruikt als een emulsie stabilisator in cosmetische
producten.
ARACHIDYL GLUCOSIDE - Verkregen door condensatie van arachidyl alcohol, een vetalcohol en glucose. Gebruikt in
cosmetische producten als een oppervlakteactieve stof en emulgator.
ARACHIS HYPOGAEA - Pinda olie. Een uitstekend verzachtend middel vaak gebruikt in natuurlijke massage oliën en
zepen.
ARCTIUM LAPPA ROOT EXTRACT - Hoefblad. Antiseptische en antibacteriële werking. Wordt gebruikt om bepaalde
huidaandoeningen te kalmeren. Het olie-extract verzacht en revitaliseert het haar en kalmeert de hoofdhuid. Een
uitstekende ingrediënt in conditioners, anti-pluis haarverzorgings producten. Ook in styling producten voor zwaar,
krullend en moeilijk te hanteren haar.

ARGANIA SPINOSA - Argan olie. Voedingrijke olie, rijk aan essentiële vetzuren en anti-oxidant vitamine E.
Ondersteunt het collageen van de huid en verbetert de zachtheid en elasticiteit.
ARGININE - Een aminozuur. (Zie Amino Acids .)
ARNICA MONTANA - Arnica olie. Kruidenextract gebruikt in haartonic en massage producten vanwege haar
voedende en ontstekingsremmende eigenschappen. In combinatie met vitamine E, is het is een uitstekende natuurlijke
deodorant.
ASCORBIC ACID - Vitamine C. Krachtig anti-oxidant en voedingsstof, zeer gunstig voor de huid. Speelt een essentiële
rol bij de opbouw van collageen, het bindweefsel waaruit de huid voor 70 procent bestaat. Vitamine C is ook een
natuurlijk conserveringsmiddel. Ascorbinezuur is een water oplosbare vorm van vitamine C. (Zie ook Calcium
Ascorbate .)
ASCORBYL PALMATE, ASCORBYLPALMITATE - Een in olie oplosbare vorm van vitamine C. (Zie ook Ascorbic Acid .)
ASTER TRIPOLIUM - Zee Aster. Kalmerende middel waarvan klinisch bewezen is dat het roodheid en irritatie van de
huid kan verminderen. Een uitstekende aanvulling op kalmerende formules voor de gevoelige huid.
ASTRAGALUS GUMMIFER - Tragacantgom. Een verdikkingsmiddel en bindmiddel in crèmes en lotions, dit kruiden
gom is ook een belangrijk ingrediënt in natuurlijke lotions, haarlak en gels. Zowel Arabische gom en tragacantgom zijn
natuurlijke alternatieven voor synthetische polymeren (zoals PVP) gevonden in de meeste commerciële haarproducten.
AVENA SATIVA KERNEL FLOUR - Havermout. Natuurlijke reiniger en toner, zijn milde exfoliërende werking maakt
het een uitstekende aanvulling op gezichtsmaskers. Heeft een licht blekende werking en kan helpen om
ouderdomsvlekken en andere huidoneffenheden te vervagen.
AVENA SATIVA STRAW EXTRACT - Haver stro. Anti-irriterend en verzachtende middel, rijk aan silica. Gebruikt in
haar producten om de structuur te verbeteren en glans te geven.

BEHENYL ALCOHOL - Een vette alcohol uit kokosnoten, gebruikt als emulsie stabilisator in cosmetische producten.
BENZALDEHYDE - Een onderdeel van chinese kaneel olie, gebruikt als een natuurlijke geurstof vanwege haar
amandelachtige geur.
BENZYL ACETATE - Organische verbinding gevonden in bloemen. Gebruikt als een natuurlijke geurstog
BENZYLIC ACID - Zie Fruit Acids .
BETA VULGARIS - Rode biet extract. Rijk aan polysachariden, van dit krachtige vochtregulerend ingrediënt is klinisch
bewezen dat de huid het vocht tot maximaal 8 uur kan vasthouden door de vorming van een film op de huid.
Fytonutriënten verbeteren de celvernieuwing en een hoog gehalte aan antioxidanten beschermen de huid tegen de
schade van vrije radicalen. Het extract of sap van bieten wordt soms ook gebruikt als een natuurlijke rode kleur in
cosmetica.
BETA-CAROTENE - Oranje of rode samenstellingen, voorloper van vitamine A, wat zich van nature bevind in planten.
Essentieel voor een gezonde huid. (Zie ook Daucus carota sativa root extract .)
BETAINE - Een natuurlijk vochtregulerend middel verkregen uit suikerbieten. Gebruikt in haarverzorgings formules als
een schuim versterker en in conditioners.
BETULA ALBA - Witte berken extract. Poeder extract uit de bast van de berk, bekend om zijn verzachtende en
zuiverende werking op de huid. Herbalisten gebruiken het bij de behandeling van vele huidaandoeningen. Een
uitstekende aanvulling op zon verzorgingsproducten en gezichtscrèmes.
BIOTIN - Ook bekend als vitamine H, biotine maakt deel uit van de B-vitamine-groep. Het is een belangrijke factor
voor de groei van weefsel en de goede werking van de talgklieren. Een biotine tekort kan leiden tot een droge huid en
tot seborroïsch eczeem en vorming van roos en korstjes op de hoofdhuid. Biotine is essentieel voor het behoud van
een normaal vetmetabolisme, voor de haargroei en voor een gezonde hoofdhuid.

BIXA ORELLANA - Orleaanboom. Het wasachtige uittreksel uit een Zuid-Amerikaanse struik wordt gebruikt als een
natuurlijke kleurstof. Annatto is roodachtig-bruin van kleur, maar wanneer het wordt gemengd met een zuur wordt het
diep rood.
BORAGO OFFICINALIS SEED OIL - Bernagie olie. Voedzame olie met een hoog gehalte aan het zeldzame gammalinoleenzuur (GLA), komt ook voor in de menselijke moedermelk. Een ontstekingsremmend en kalmerend middel, zeer
gunstig voor een aantal droge huidaandoeningen. In combinatie met Rosa Mosqueta ® (Rosa rubiginosa) olie en
alfalfa extract (Medicago sativa), is bernagie-olie een uitstekend ingrediënt in producten voor de droge of rijpere huid.
BRASSICA CAMPESTRIS - Canola olie, Raapzaad olie. Een uitstekend verzachtend en voedend ingrediënt, vaak
gebruikt in combinatie met chinawood (tungo) olie in haarverzorgingsproducten.
BRASSICA CAMPESTRIS / ALEURITES FORDI OIL - Een natuurlijke copolymeer gemaakt door het combineren
chinawood (tungo olie) en raapzaad (canola) oliën onder hitte en druk. Geeft glans door toevoeging aan haar en
lipverzorgings producten. Er worden geen kunststoffen of chemische toevoegingen gebruikt bij het maken van dit
copolymeer.
BUCHU LEAF - Antiseptisch en ontstekingsremmend, helpt bij het oplossen van overmatig talg, verzacht en zuivert de
huid. Een uitstekend ingrediënt voor de acne-gevoelige huid.
BUTYROSPERMUM PARKII - Shea boter. Boter verkregen uit de noten van de mangifolia boom in Centraal-Afrika,
ook wel bekend als Karite boter of Afrikaanse boter. Een prachtige verzachtend middel. Hoog gehalte in vetzuren en
andere voedingsstoffen. Het is een ideaal ingrediënt voor vochtregulerend crèmes, anti-zonnebrand producten en
haarconditioners.

CALAMINE - Natuurlijk mengsel van zinkoxide en een kleine hoeveelheid ijzeroxide, gebruikt in de huid lotions,
zalven en crèmes voor de behandeling van een jeukende huid en huiduitslag.
CALCIUM ASCORBATE- Ester-C ® Een gepatenteerde vorm van natuurlijke vitamine C, zowel water-als vetoplosbaar.
Terwijl gewone vitamine C snel afbreekt in huidverzorgingsproducten, is Ester-C ® stabiel en geeft deze krachtige
antioxidant de optimale werking. Het dringt door tot in de diepe lagen van de huid om de collageen productie te
stimuleren. (Ester-C ® is een geregistreerd handelsmerk van Inter-Cal Corporation.)
CALCIUM PANTOTHENATE - Zie Panthenol .
CALCIUM PYROFHOSPHATE - Mild schuurmiddel toegevoegd aan tandpasta voor het reinigen en witter maken van
de tanden.
CALENDULA OFFICINALIS - Goudsbloem. De goudsbloem staat bekend om zijn helende en pijnstillende
eigenschappen. Het is een veel voorkomende ingrediënt in crèmes en in natuurlijke deodorant. Bevat saponinen. Soms
gebruikt als een natuurlijke kleurstof.
CALLITRIS INTRATROPICA - Blauwe cypres olie. Etherische olie op grote schaal gebruikt in Australië voor de
houtachtige geur en de antibacteriële eigenschappen. Een natuurlijke ontsmettingsmiddel en luchtverfrisser. Blauw
cypres olie is zeer geschikt in badproducten.
CAMELLIA JAPONICA - Witte Camelia olie. Rijke olie gewonnen uit de witte camelia bloem, gekweekt in de dorpen
van China en Japan en gebruikt in haar-en huidverzorging producten sinds duizenden jaren. Zeer goede
vochtregulerende en voedende eigenschappen voor zowel de huid als het haar. Werkt ook als antioxidant.
CAMELLIA SINENSIS - Groene thee. De voordelen van groene thee voor de huid zijn op grote schaal
gedocumenteerd. Deze krachtige antioxidant (20 keer sterker dan vitamine E) remt de vorming van
kankerverwekkende vrije radicalen en helpt schade aan de huidcellen te voorkomen, veroorzaakt door blootstelling

aan de zon en aan luchtvervuiling. Een belangrijk ingrediënt in zon verzorgingsproducten evenals in crèmes, lotions,
shampoos en conditioners. Een ontstekingsremmend en kalmerend middel. Het heeft een hoog gehalte aan xanthine,
wat een zeer kalmerende en hydraterende werking heeft. Poedervormige Matcha groene thee uit Japan is het beste.
CANANGA ODORATA - Ylang Ylang olie. Etherische olie, wordt gebruikt vanwege de huidverzachtende eigenschappen
en kruidige bloemengeur.
CANNABIS SATIVA OIL - Hennepzaad olie. Een rijk verzachtende en voedende olie. Rijk aan essentiële vetzuren
(linoleenzuur en linolzuur) en de anti-oxidanten vitamine A en E. Zeer kalmerend en hydraterend voor de huid.
CAPRYLIC / CAPRIC TRIGLYCERIDE - Lichtgewicht en verzachtend middel afgeleid van glycerine en kokosolie wat
helpt bij de ondersteuning van de vochtbarrière van de huid. Een zeer voedend ingrediënt. Het zorgt ervoor dat
crèmes en lotions beter smeerbaar zijn en bevordert de opname van vitamines en andere nuttige ingrediënten door de
huid.
CAPSICUM FRUTESCENS FRUIT EXTRACT - Cayenne peper extract. Het werkzame bestanddeel, capsaicine (de stof
die pepers heet maakt) is een krachtige pijnstiller. Het heeft een ontstekingsremmende werking en is verwarmend.
Wordt gebruikt in massage lotions en crèmes om pijn en spanning in de spieren te verminderen.
CARAMEL - Een natuurlijke kleurstof.
CARICA PAPAYA - Papaya. Verzacht de huid, exfolieert mild door zijn enzymatische reactie.
CARMINE - Karmijn. Een stabiel, natuurlijke pigment geoogst uit de vleugels van de cactus luis, geeft een helder rode
kleur.
CARNOSINE - De van nature voorkomende combinatie van de aminozuren histidine en alanine, gebruikt in
huidverzorgingsproducten vanwege de beschermende en de huid verjongende eigenschappen. Een antioxidant en
ontstekingsremmer, beschermt collageen en elastine vezels in de huid tegen oxidatieve stress, verbetert de elasticiteit
en vermindert rimpels en andere tekenen van veroudering.
CAROTENOIDS - Zie Beta-carotene.
CARTHAMUS TINCTORIUS - Saffloer olie. Koudgeperst uit saffloerzaad. Rijk aan huidkalmerend oliezuur en vitamine
E.
CASTILE SOAP - Een milde op plantaardige olie gebaseerde zeep, verzeept met een alkalisch zout. (Zie ook
potassium cocoate , jojobate en olivate.)
CEDRUS ATLANTICA - Atlasceder. Aromatische etherische olie bekend om zijn antiseptische en kalmerende
eigenschappen op de huid en de warme, houtachtige geur. Het gebruik ervan als een natuurlijke geur dateert het oude
Egypte.
CEDRUS ATLANTICA BARK OIL - Cederhout olie (rood). Etherische olie bekend om zijn anti-irriterende
eigenschappen en de kalmerende werking op de huid en hoofdhuid. Soms gebruikt als natuurlijke geurstof.
CELLULOSE GUM - Het meest voorkomende polymeer in de natuur. Gebruikt als een fixerende stof in haarsprays,
styling gels en mousses. Een natuurlijk alternatief voor synthetische polymeren (zoals PVP) gevonden in de meeste
massaal geproduceerde stylingproducten. Ook gebruikt als bindmiddel en verdikkingsmiddel in cosmetische producten.
CENTAUREA CYANUS - Korenbloem. Hydraterend voor de huid.
CERA ALBA - Bijenwas. Hydraterend, ook gebruikt in cosmetica als een emulgator en verdikkingsmiddel.
CETEARYL ALCOHOL - Een mengsel van vetalcoholen. Helpt de emulsie in producten te stabiliseren en heeft een
verzachtend effect op de huid.
CETYL ALCOHOL, MYRISTYL ALCOHOL - Kokosnoot vetalcoholen. De lange-keten vetalcoholen uit kokosnootpitten,
is een natuurlijke verzachtend ingrediënt.

CHAMOMILLA RECUTITA, MATRICARIA RECUTITA - Duitse kamille. Een verzachtend ingrediënt voor de ruwe en
droge huid, gebruikt sinds de oudheid om zijn kalmerende en conditionerende effecten. Ook zeer geschikt voor haar
en hoofdhuid. In haarverzorgingsproducten geeft het een oplichtend effect in het haar.
CHENOPODIUM QUINOA - Quinoa proteïne. Een van de meest complete plantaardige eiwitten, rijk aan vitaminen,
mineralen en de zwavelhoudende aminozuren cystine en cysteine. Het is een uitstekende voedingsstof voor het haar
de hoofdhuid en de huid. Gebruikt als fixeermiddel in haarstylingproducten, het versterkt de haarvezels, vermindert
kroezen en verbetert de glans. Gebruikt in anti-aging crèmes en gezichtsmaskers, het verstevigd en voedt de huid
voor een meer jeugdige uitstraling.
CHLORELLA PYRENOIDOSA - Chlorella. Bestaat uit meer dan 60% eiwit, deze groene micro-alg bevat alle essentiële
aminozuren, en bevat een hoog gehalte aan chlorofyl en vitamine B. Een uitstekende voedingsstof, vaak gebruikt om
de huid te hydrateren.
CHONDRUS CRISPUS - Carrageen. Food-grade Zeewier gom afkomstig van Iers mos en andere rode algen. Een
natuurlijke stabilisator, bindmiddel en emulgator, met een hoog zwavelgehalte. Zeer voedend voor de huid en de
hoofdhuid. Food-grade carrageen moet niet worden verward met gedegradeerd carrageen, wat bekend staat als
kankerverwekkend.
CHYRSANTHEMUM MORIFOLIUM - Chinese chrysant. Gebruikt in de Chinese geneeskunde voor de behandeling van
allergische reacties en huidirritaties. Bekend om zijn kalmerende werking op de huid en de hoofdhuid.
CHRYSANTHEMUM PARTHENIUM - Moederkruid. Pijnstillend en ontstekingsremmen. Plaatselijk aangebracht door
middel van een tinctuur van verlicht het de pijn en verminderd het de zwelling van insectenbeten, huiduitslag en
andere huidirritaties.
CHRYSANTHEMUM ROSEUM, CHRYSANTHEMUM SINENSE - Arctanthemum. Een natuurlijk samentrekkend en
verkwikkend ingrediënt.
CINNAMOMUM CAMPHORA - Kamper olie. Etherische olie, vaak gebruikt als geurstof. Ook bekend als witte kamfer.
CINNAMOMUM CAMPHORA BARK OIL - Kamfer schors olie. Wordt in kleine hoeveelheden toegevoegd aan lotions
en crèmes om zijn verkoelende en kalmerende effecten. Heeft anti-oxidatieve en antimicrobiële eigenschappen.
CINNAMOMUM CASSIA - Cassia olie. Een natuurlijke geur, vergelijkbaar met kaneel.
CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK POWDER - Kaneel. Geurige specerij gebruikt als kleurstof in natuurlijke makeup. Heeft anti-oxidatieve en antimicrobiële eigenschappen.
CITRIC ACID -Citroenzuur. Etherische olie uit citrusvruchten gebruikt als een natuurlijke pH-regulator in cosmetica.
Wanneer het toegevoegd wordt aan shampoos hecht het zich aan chloor en ijzer (van hard water) en verwijdert het uit
het haar.
CITRULLINE - Een aminozuur gevonden in de watermeloen, ook wel bekend als L-Citrulline. Een antioxidant en
conditionerend middel gebruikt in anti-aging formules voor de vochtbindende eigenschappen in de huid.
CITRULLUS LANATUS - Watermeloen extract. Gebruikt in huidverzorging voor dehydraterende werking en als
bescherming tegen UV-schade aan het DNA van de huid.
CITRUS AURANTIFOLIA - Limoen olie. Etherische olie gewonnen uit de schil van de vrucht. Een natuurlijke
antisepticum en versterkend middel, vaak gebruikt voor de geur.
CITRUS AURANTIUM - Bittersinaasappel olie. Olie die is gedestilleerd uit de bloesems van de bittere
sinaasappelboom. Zijn antibacteriële en balancerende eigenschappen maken het een goede aanvulling op
huidverzorgingsproducten.
CITRUS AURANTIUM DULCIS - Zoete sinaasappel olie. Essentiële olie uit de schil van de zoete sinaasappelen
(Navel, Jaffa, Valencia). Heeft een ontstekingsremmende en antibacteriële werking en is schimmeldodend. Wordt ook
gebruikt voor zijn verfrissende eigenschappen en aangename geur. Bevat flavonoïden en vitaminen A, B, C en E.

CITRUS BERGAMIA - Bergamot olie. Essentiële olie uit de schil van de vrucht. Heeft een pijnstillende werking. Soms
gebruikt als geurstof.
CITRUS GRANDIS - Grapefruit olie. Een essentiële olie gewonnen uit de schil van de vrucht. Gebruikt in crèmes en
lotions voor zijn samentrekkende en huidverfrissende eigenschappen. Soms gebruikt als geurstof.
CITRUS GRANDIS EXTRACT - Citruszaad extract. Het extract uit grapefruit zaden, Waarvan is aangetoond dat het
antischimmel, antimicrobiële en antivirale eigenschappen heeft. In combinatie met anti-oxidant vitamines, maakt het
een effectieve plantaardige conserveringsmiddel.
CITRUS LIMON PEEL OIL TERPENES - Een geconcentreerde vorm van citroen olie, gebruikt als een natuurlijke geur.
CITRUS MEDICA LIMONUM - Limoen olie. Essentiële olie met antioxiderende en antibacteriële eigenschappen, vaak
gebruikt in cosmetica als een huidverfrisser en voor de koele, aangename geur.
CITRUS NOBILIS - Mandarijnschil extract. Natuurlijke ontstekingsremmer. Verbetert de bloedcirculatie van de huid
en de hoofdhuid. Heeft een lichte blekend werking op de huid, waardoor oneffenheden verminderen.
CITRUS PARADISI - Grapefruit. Een essentiële olie gewonnen uit de schil van de vrucht. Gebruikt in crèmes en
lotions voor zijn samentrekkende en huidverfrissende eigenschappen. Soms gebruikt als geurstof.
CITRUS RETICULATA OIL - Rode mandarijn olie. Antiseptisch en samentrekkend. Vaak gebruikt als geurstof.
CITRUS SINENSIS - Sinaasappelsap van pit en schil nadat ze zijn geperst. Hoog gehalte aan vitamine C en
pectinezuur. Het verbetert de glans van het haar en helpt voedingsstoffen in het haar vast te houden.
CITRUS SINENSIS OIL - Zoete sinaasappel olie. Essentiële olie uit de schil van de zoete sinaasappelen (Navel, Jaffa,
Valencia). Heeft een ontstekingsremmende en antibacteriële werking en is schimmeldodend. Wordt ook gebruikt voor
zijn verfrissende eigenschappen en aangename geur. Bevat flavonoïden en vitaminen A, B, C en E.
CITRUS TANGERINA - Mandarijn olie. Heeft een antiseptische en tonifiërende werking en wordt vaak gebruikt als
geurstof.
CLEMATIS VITALBA LEAF EXTRACT - Clematis. Plaatselijk gebruikt heeft dit kruid ontstekingsremmende
eigenschappen en een verzachtende werking op de huid.
COCO-GLUCOSIDE - Natuurlijke reiniging en schuimmiddel gemaakt van kokosolie en fruit suiker wat helpt bij het
vermeerderen van schuimvorming in shampoos en vloeibare zepen. Een mild en natuurlijk reinigingsmiddel.
COCONUT FATTY ACID CREAM BASE - Een cosmetica basis die essentiële vetzuren, kokos vetalcoholen van
palmpitten, aloë vera en vitamine A, C en E bevat. Rijk aan linolzuur en linoleenzuur (vitamine F), voedende en
conditonerende werking voor de huid. In haarverzorgingsproducten wordt het vaak gecombineerd met de belangrijke
aminozuren methionine en cysteine die een hoog zwavel gehalte hebben en zeer goed zijn voor het haar en de
hoofdhuid.
COCONUT FATTY ALCOHOLS - (Zie Cetyl alcohol, Myristic alcohol)
COCOS NUCIFERA FRUIT JUICE- Kokosmelk. Heeft een vochtregulerende werking op de huid en het haar.
COCOS NUCIFERA OIL - Kokos olie. Rijke verzachtende olie van de kokosnoot. Natuurlijk omgezet in een zeep door
een reactie met een basisch zout. Pas op voor cosmetica producten die beweren natuurlijk te zijn, maar gebruik
maken van een synthetisch verwerkt derivaat, natriumlaurylsulfaat. Accepteer niets anders dan de echte natuurlijke
vorm.
COMMIPHORA MYRRHA - Mirre. Een voedend en verfrissend middel met huid herstellende eigenschappen. Ideaal
voor de gevoelige huid. Vaak gebruikt als geurstof.
COPERNICIA CERIFERA - Carnauba was. Plantaardige was gebruikt als verdikkingsmiddel in cosmetica en make up.
Het verhoogt de smeerbaarheid van make up en voor een betere dekking.
CORIANDRUM SATIVUM - Korianderzaad olie. Antibacterieel, vaak gebruikt in cosmetica om zijn pittige geur.

CORTHELLUS SHIITAKE - Shiitake paddestoel extract. Ontstekingsremmend en anti-irriterend. Kalmeert, hydrateert
en bevordert de gezondheid van de huidcellen. Bevat kojic zuur, wat een verhelderende effect heeft op
ouderdomsvlekken en andere huid oneffenheden.
CUCUMIS SATIVUS FRUIT EXTRACT - Komkommer. Gebruikt in gezichtscrèmes, lotions en reinigers vanwege de
samentrekkende, kalmerende en verkoelende eigenschappen. Rijk aan anti-oxidant vitamine C, voedt en beschermd
de huid.
CURCUMA LONGA - Kurkuma olie. Een specerij bekend om zijn krachtige ontstekingsremmende en huidverzachtende
eigenschappen.
CYAMOPSIS TETRAGONOLOBA - Guar Gum. Uittreksel uit de guarbonen, dat wordt gebruikt gebruikt als
verdikkingsmiddel en emulgator in cosmetica.
CYMBOPOGON CITRATUS - Citroengras. Antimicrobieel en schimmelwerend. Vaak gebruikt om de geur. Heeft
antioxiderende eigenschappen. Uitstekend om de vette huid te normaliseren.
CYMBOPOGON MARTINI - Palma rosa olie. Etherische olie gebruikt voor de aangename geur en vanwege de
hydraterende en versterkende effecten op de huid.
CYMBOPOGON NARDUS - Citronella. Aromatische essentiële olie vaak gebruikt in parfum mengsels. Wordt ook in
zeer hoge concentraties gebruikt als een natuurlijk insecten werend middel.
CYSTEÏNE, CYSTINE - Zwavelrijk aminozuur. Zeer gunstig voor het haar en de huid. (Zie ook Amino Acids)

D-ALFA-TOCOPHEROL - Vitamine E. Zeer krachtige anti-oxidant. Het beschermt de huid tegen kankerverwekkende
vrije radicalen en is essentieel voor een goede benutting van zuurstof in de weefsels. In cosmetica fungeert het ook als
een natuurlijk bewaarmiddel.
DAUCUS CAROTA SATIVA ROOT EXTRACT - Wortel olie. De zaden van wortelen leveren een essentiële olie die rijk
is aan bèta-caroteen, de voorloper van vitamine A en komt van nature voor in planten. Bevat ook een hoog gehalte
aan vitamine E. Wortel olie bevordert de cel regeneratie van de huid en stimuleert de productie van talg bij een droge
huid. Het hoge gehalte aan antioxidanten maakt het een uitstekend natuurlijke conserveermiddel in cosmetische
formuleringen.
DECYL GLUCOSIDE - Natuurlijke reiniging en schuimmiddel gemaakt van fruit suiker en gebruikt in shampoos en
vloeibare zepen voor zijn mild schuimende eigenschappen. (Zie ook Coco-glucoside)
DEHYDROACETIC ACID - Een organische verbinding gebruikt in cosmetische preparaten voor zijn antibacteriële en
schimmelwerende eigenschappen. Een natuurlijke conserveermiddel.
DESERT HERB COMPLEX - Unieke haarverzorging kruiden-mix bestaande uit organische jojoba (Simmondsia
chinensis), aloe (Aloe barbadensis) en yucca wortel (Yucca schidigera). (Voor meer informatie over deze ingrediënten,
zie de individuele benamingen)
DIPTERYX ODORATA - Tonkaboon. Gebruikt voor de natuurlijke geur, die doet denken aan vanille.
DYCAPRYLYL CARBONATE - Plantaardige vetten gebruikt om de huid te voeden en te verzachten zonder een vettig
gevoel achter te laten. Toegevoegd aan zonnecremes, moisturizers en anti-aging formuleringen om de smeerbaarheid
van het produkt te verhogen.

ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, ECHINACEA PURPUREA - Echinacea. Twee varianten van dit veelzijdige kruid
worden zowel intern als extern gebruikt in de volksgeneeskunde als natuurlijke antibiotica om een verscheidenheid
van kwalen te behandelen. In een aantal studies is gewezen op de antibacteriële en schimmelwerende eigenschappen.
Het wortel extract wordt gebruikt als celtherapie en anti-rimpel crèmes als een vochtregulerende en verstevigende
stof.
ECLIPTA ALBA - Valse madelief. Gebruikt als een natuurlijke kleurstof in henna haarpreparaten.
EGG OIL - Het extract van hele eieren, rijk aan natuurlijke emulgatoren. Een uitstekend verzachtend en hydraterend
middel wat gebruikt wordt in shampoos en conditioners voor droog of beschadigd haar. In huidverzorgingsproducten
verbetert het de structuur, verzacht en hydrateert zonder de poriën te verstoppen.
ELAEIS GUINEENSIS - Palm olie, palm zeep. Olie verkregen uit de zaden of vruchten van de palmboom. Verzeept
met een basisch zout wordt het gebruikt om zeep te maken. (Zie ook Sodium Palmate)
ELASTIN - Zie Hydrolyzed Elastin.
ELETTARIA CARDAMOMUM - Kardemom olie. Antioxidant en antiseptisch. Een van de oudst bekende essentiële olië,
het gebruik ervan gaat terug tot het oude Egypte.
EMBLICA OFFICINALIS - Indiase kruisbes. Gebruikt als een natuurlijke kleurstof in henna haarpreparaten.
EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM - Canadese wilgenroos. Onstekingsremmende en kalmerende stof waarvan in
klinische studies is aangetoond dat het beter en sneller werkt dan veel hydrocortison crèmes bij het verminderen van
jeuk en irritatie. Een prachtige ingrediënt, vaak gebruikt in zon verzorgingsproducten. Bevat salicylzuur.
EQUISETUM ARVENSE, EQUISETUM HYEMALE - Paardestaart. Voedselrijke kruid. Heeft een hoog gehalte aan
sillicum(di)oxide, essentieel voor de aanmaak van collageen. Een veganistisch alternatief voor collageen
behandelingen, het verstevigt en verfrist de huid en bevordert de gezondheid van de huid. Vaak gebruikt in combinatie
met klein hoefblad in haarverzorgingsproducten, het versterkt de haarschacht , geeft glans en verbeterd de elasticiteit.
ERYTHRAEA CENTAURIUM - Duizendguldenkruid. Gebruikt in cosmetica om zijn verzachtende en samentrekkende
eigenschappen. Plaatselijk toegepast helpt het zelfs om de huid te egaliseren en huidverkleuringen te vervagen. Ook
gebruikt als een natuurlijke kleurstof.
ESSENTIAL FATTY ACIDS - Zie Glyceryl linoleate, Glyceryl linolenate.
ESSENTIALS OILS - Vluchtige vloeistoffen uit plantaardige materialen, door stoomdistillatie of uitpersing, welke de
karakteristieke geurstof bevatten. In tegenstelling tot vaste plantaardige oliën (zoals olijfolie),verdampen etherische
oliën bij kamertemperatuur en laten ze geen olieachtig laagje achter op de huid.
ETHANOL - Een natuurlijke alcohol gemaakt van gefermenteerde suikers. (Zie ook Alcohol denat.)
EUCALYPTUS GLOBULUS - Eucalyptus olie. Essentiële olie met krachtige antiseptische, antibacteriële en
schimmelwerende eigenschappen. Gebruikt in reinigers, massage en badproducten. Het heeft een verkoelende en
kalmerende werking op de huid. Herbalisten raden een paar druppels van de olie in een warm bad aan bij een
verkoudheid. Het helpt de bijholtes en neusholte te openen.
EUGENIA CARYOPHYLLATA - Kruidnagel olie. Geurige olie vaak gebruikt in de aromatherapie. Heeft antiseptische
eigenschappen.
EUGENIA CARYOPHYLLUS FLOWER OIL - Kruidnagelbloem olie. Kalmerende en antiseptische stof.. Herbalisten
raden dit geurige kruid vaak aan bij gevoelige tanden en tandvlees.
EVERNIA PRUNASTRI - Eikmos. Het extract van een korstmos dat groeit op eiken, gebruikt als fixeermiddel in
cosmetische producten.

FATTY ACID ESTERS - Wassen afkomstig van planten of dieren, die minder vettig zijn dan vetzuur extracten. Jojoba
(Simondsia chinensis) en lanoline zijn voorbeelden van vetzuuresters. Gebruikt in absorptie basis, en als emulgatoren
in cosmetica.
FATTY ACIDS - Basis bouwstenen van vetten en oliën. (Zie ook Glyceryl linoleate, Glyceryl linolenate)
FERULA GALBANIFLUA - Galbanium. Gebruikt in cosmetica voor de frisse geur, en als fixeermiddel voor andere
geuren.
FIR OIL - Siberische spar. Aromatisch extract met antimicrobiële en tonifiërende eigenschappen. Een uitstekend
ingrediënt voor gezichtsreinigingsmiddelen en natuurlijke deodorant. Vaak gebruikt als geurstof.
FOENICULUM VULGARE - Venkel. Rijk aan oliezuur en linolzuur, essentiële vetzuren. Het heeft een verstevigende
werking op de huid.
FRACTIONATED COCONUT OIL - Zie Caprylic/capric triglyceride.
FRAGARIA VESCA - Aardbei. Samentrekkend en tonifiërend. Vaak gebruikt als een natuurlijke smaakstof.
FRUCTOSE - Een suiker uit fruit en honing, dat verzacht, hydrateert en helpt het vocht in de huid vast te houden.
FRUIT ACIDS - Een groep van zuren die van nature in fruit en kruiden voorkomen en al duizenden jaren in cosmetica
worden gebruikt worden om de huid schoon en glad te maken. Ze werken door het losmaken van de "lijm" die de
cellen van de buitenste laag van de huid bij elkaar houden en bevorderen zo de afschilfering. Hierdoor worden er weer
nieuwe huidcellen aangemaakt. De gepatenteerde handelsnaam voor fruitzuren is Alpha-hydroxy zuren, die
synthetisch zijn verkregen en vaak voorkomen in commerciële producten. (Alpha-hydroxy zuur is nu een algemeen
ingrediënt in cosmetica, maar werd oorspronkelijk gebruikt als oplosmiddel in reinigingsmiddelen en voor het looien
van leer.) Natuurlijke bronnen voor fruit zuren zijn o.a. bosbes kruid, zwarte bessen, grapefruit, tomaten, wijn en
druiven (glycolzuur, appelzuur, pyrodruivenzuur, citroenzuur, wijnsteenzuur en melkzuur).
FUCUS VESICULOSUS EXTRACT - Blaaswier. Zeewier rijk aan alginezuur, aminozuren, polysacchariden, mineralen en
vitaminen. De etherische olie is een stimulerend middel en tonifiserend. Het wordt vaak gebruikt in massage lotions en
in haar en de hoofdhuidproducten.
FUMARIA OFFICINALIS - Duivenkervel, Een prachtige tonic en reiniger, dit oude Chinese kruid is bekend om zijn
verhelderende effect op de huid. In combinatie met ginkgo blad, is het zeer gunstig voor het haar en de hoofdhuid.

GALACTOARABINAN - Een polysaccharide gewonnen uit de lariks boom. In zonbeschermings middelen verbetert het
de SPF van het product door het verkleinen van de deeltjesgrootte van de ingrediënten. Hierdoor wordt het vermogen
verhoogd om het beter te verdelen. Heeft antioxiderende eigenschappen.
GAULTHERIA PROCUMBENS - Bergthee olie. Een tonifiërend, stimulerend en verfrissend middel. Deze aromatische
olie heeft een verwarmende werking op de spieren en de huid. Uitstekend in bodylotions en badoliën, evenals
mondwater en tandpasta’s. Heeft een zeer hoog gehalte aan salicylzuur.
GINKGO BILOBA - Ginkgoblad extract. Oud Chinees kruid gebruikt in producten, sinds 2800 voor Christus. om de
veroudering tegen te gaan. Ontstekingsremmend en anti-allergeen. Zeer rustgevend voor de huid en de hoofdhuid. In
combinatie met duivenkervel in haarverzorgings producten is het haar beter in staat om voedingsstoffen op te nemen
en verbetert de circulatie van de hoofdhuid.
GLUCONOLACTONE - Een glutenvrij gefermenteerd levensmiddel uit zetmeel uit maïs. Kan ook worden gevonden in
bijen honing. Een natuurlijke conserveringsmiddel en het heeft een hydraterende en verzachtende werking op de huid.
GLUCOSE - Een suiker uit maïs en druiven die de huid verzacht en hydrateert en stimuleert om vocht vast te houden.
GLUCOSE OXIDASE - Een enzym met natuurlijke antibacteriële eigenschappen.

GLUTAMIC ACID - een aminozuur. (Zie Amino Acids.)
GLYCERIN - Plantaardige glycerine. Rijk vochtregulerend en verzachtend smeermiddel uit natuurlijke plantaardige
oliën, al sinds duizenden jaren gebruikt in cosmetische producten. (Synthetische glycerine, ook bekend als
propyleenglycol, is zeer irriterend voor de huid en hoofdhuid en is beter om te vermijden)
GLYCEROL ISOSTEARATE - Een glyceryl ester gebruikt in cosmetica als een verzachtend en verdikkingsmiddel.
GLYCEROL CAPRYLATE - Een emulgator, ook gebruikt in cosmetische formuleringen voor zijn antimicrobiële
activiteit.
GLYCEROL LINOLEATE, GLYCEROL LINOLENATE - Vitamine F. Huid beschermend en verkwikkend middel
bestaande uit linolzuur en linoleenzuur, twee essentiële vetzuren. Gebruikt in crèmes. Het verzacht de ruwe, droge of
schrale huid en helpt droog of beschadigd haar te verzachten en te revitaliseren.
GLYCERYL STEARATE - Bevochtigingsmiddel en huidverzachtend middel verkregen uit plantaardige vetzuren.
GLYCERYL UNDECYLENATE - Een emulgator, ook gebruikt in cosmetische formuleringen voor de antimicrobiële
activiteit. Heeft huid-verzorgende eigenschappen.
GLYCINE SOJA - Soja olie. Goed verzachtend middel, hoog in linol-, olie-, linoleenzuur en palmitine. Essentiële
vetzuren die nodig zijn voor een gezonde huid.
GLYCOGEN - Een op suiker gebaseerd koolhydraat (polysaccharide) welke het lichaam gebruikt voor energie-opslag.
(Zie Glycoprotein.)
GLYCOLIC ACID - Fruit zuur uit suikerriet en andere bronnen, vaak gebruikt in exfoliërende maskers en lotions om
dode huidcellen te verwijderen en de celgroei te bevorderen. (Zie ook Fruit Acids.)
GLYCOPROTEIN - Een eiwit gekoppeld aan een polysaccharide (glycogeen). Een glycoproteïne (afgeleid van gist)
bevat suikers en aminozuren, die bijdragen tot het versterken en gladmaken van de haarvezels.

HAMAMELIS VIRGINIANA - Toverhazelaar. Een bijproduct van de destillatie van de bladeren en stengels van de
plant. Dit hydrolaat of bloemenwater werkt tonifiërend en samentrekkend. Omdat het een anti-irriterende en
ontstekingsremmende werking heeft is het zeer geschikt in gezichtsreinigers en tonics.
HEDERA HELIX - Hedera. Antischimmel vaak gebruikt in massage lotions en producten tegen cellulitis om de
verstevigende eigenschappen.

Bevat appelzuur, een natuurlijk fruitzuur dat de celvernieuwing van de huid stimuleert.

(Zie ook Fruit Acids .) Ook gebruikt in shampoos en haarproducten tegen roos en andere hoofdhuid problemen. Bevat
saponinen.
HELIANTHUS ANNUUS - Zonnebloemolie. Het extract van zonnebloempitten, een rijk verzachtend middel met een
hoog gehalte aan linolzuur en essentiële vetzuren. Een goede basis voor massage oliën en lotions.
HIPPOPHAE RHAMNOIDES - Duindoorn olie. Rijkste plantaardige bron van de antioxidanten vitamine E en A (betacaroteen en andere caroteensoorten), die helpen bij het voorkomen van de vorming van vrije radicalen. Deze
voedende olie is ook rijk aan essentiële vetzuren, in het bijzonder het zeldzame palmoliezuur, een bestanddeel van talg
van de huid. Verzacht een gestresste, acne gevoelige huid en de huid die is aangedaan door de zon.
HONEY - Honing. Vochtregulerend en voedend middel, gebruikt als verdikkingsmiddel bij gezichtsmaskers, crèmes en
lotions.
HUMULUS LUPULUS - Hop. Antimicrobieel en kalmerend ingrediënt, erg verzachtend en verzorgend voor het haar en
de huid. In haarverzorgingsproducten geeft het volume en soepelheid. Het helpt tegen roos en andere hoofdhuid
problemen. Gecombineerd met kamille gaat het zwelling tegen en verzacht het jeuk en irritatie.

HYDROLYZED CORN STARCH - Maissiroop. Een natuurlijk bindmiddel in shampoos om het makkelijker uit te kunnen
spoelen. Het bindt ijzer en chloor en verwijdert dat uit het jaar, Ook gebruikt als een emulgator en om te hydrateren.
HYDROLYZED OAT PROTEIN - Gehydrolyseerd haver eiwit. Een natuurlijk vochtregulerend ingrediënt wat gebruikt
wordt in de huidverzorging formuleringen vanwege de krachtige anti-aging eigenschappen. Het is klinisch bewezen dat
bij het regelmatige gebruik van haver eiwit de verschijning van fijne lijntjes wordt verminderd met 34% en diepe
rimpels met 57%. Na het aanbrengen is de huid voor tenminste 8 uur gehydrateerd.
HYDROLYZED RHODOPHYCEA - Rode algen extract. (Zie Algae extract.)
HYDROLYZED SOY PROTEIN - Gehydrolyseerd soja eiwit. Een in water oplosbaar eiwit natuurlijk afgeleid van soja
via enzymatische hydrolyse. Het is een uitstekend ingrediënt wat de textuur en de veerkracht van de huid verbetert.
In haarverzorgings producten versterkt het de poreuze en beschadigde delen en versterkt het de haarvezel.
HYDROLYZED VEGETABLE PROTEIN - Plantaardige eiwitten. Aangeduid als de bouwstenen van het leven. Eiwit is
onze belangrijkste voedselbron, een toonaangevende bron van vitaminen en essentiële aminozuren. Over het
algemeen te vinden in vlees, eieren en zuivelproducten. Eiwitten worden verkregen uit soja, tarwe en andere
plantaardige bronnen. Plaatselijk toegepast is plantaardig eiwit een uitstekend vochtregulerend ingrediënt wat
makkelijk geabsorbeerd wordt door de huid en de structuur verbeterd. Gebruikt in haarverzorgings producten
gecombineerd met vetzuren en aminozuren voor het coaten van poreus of beschadigd haar en gespleten haarpunten.
(Zie ook Hydrolyzed Oat Protein, Hydrolyzed Soy Protein, Hydrolyzed Wheat Protein.)
HYDROLYZED WHEAT PROTEIN - Gehydrolyseerd tarwe eiwit. Een in water oplosbaar eiwit natuurlijk verkregen uit
tarwe. Het helpt bij het aantrekken van vocht en dit vast te houden. Het is klinisch bewezen dat het fijne lijntjes en
rimpels minimaliseert. In haarverzorgingsproducten versterkt het poreus en beschadigd haar en repareert het de
haarvezel.
HYDROSOLS - Bloemen waters. Hydrolaten zijn bijproducten van de stoomdestillatie van plantaardige materialen.
Essentiële oliën zijn geconcentreerde vormen van plantenextracten terwijl hydrosols sterk verdunde oplossingen zijn,
bestaande uit een deel plantaardig materiaal en een deel water. Om de consument te beschermen, worden normen
ontwikkeld om een aanvaardbare verhouding te bepalen. Kwaliteit hydrolaten zijn gunstig voor huid en haar, maar
bevatten niet alle energie zoals in natuurlijke, onbewerkte plantenextracten. (bijv. aloë vera en sinaasappel merg sap).
HYPERICUM PERFORATUM - St. Janskruid. Dit rustgevende kruid is vooral bekend als een natuurlijk
antidepressivum. In olievorm is dit een uitstekend verzachtend ingrediënt voor de de huid, op grote schaal gebruikt in
zon en huidverzorgingsproducten vanwege de helende eigenschappen op droge, geïrriteerde huid. Ook gunstig voor
beschadigd haar en een droge hoofdhuid.

ILEX PARAGUAYENSIS - Mateplant. Dit kruid uit het regenwoud afkomstig is een krachtige ontstekingsremmer en
voedingsstof, rijk aan vitaminen en aminozuren.
ILLICIUM VERUM - Anijs olie. Etherische olie gebruikt als een natuurlijke geurstof.
INDIGOFERA TINCTORIA - Indigofera. Een veilige, natuurlijke plantaardige kleur (diep blauw naar paars). Heeft
antiseptische eigenschappen.
INOSITOL - Inositol zit van nature in lecithine, deze B vitamine wordt door het lichaam geproduceerd in grotere
hoeveelheden dan elke andere voedingsstof. Essentieel voor de celademhaling, het helpt de huid en hoofdhuid gezond
te houden.
IODIDES - Verbindingen met jodium, komt van nature voor in planten uit de zee. Een uitstekend antiseptisch middel.

IRON OXIDES - Hematiet. Een mineraal dat wordt gebruikt als kleurstof in gezichtspoeder en make-up. Varieert in
kleur van roodbruin tot zwart.

JASMINUM OFFICINALE - Jasmijn olie. Essentiële olie van de aromatische bloem, op grote schaal gebruikt in de
aromatherapie om zijn kalmerende werking en als een natuurlijke geurstof in cosmetica en parfums. Een populair
middel binnen de kruidengeneeskunde in China, zeer rustgevend voor de huid en hoofdhuid.
JOJOBA ESTERS - Jojoba boter. Natuurlijke boter gemaakt van jojoba-olie. Een zeer verzachtend middel voor haar en
huid.
JOJOBA ESTERS (BEADS) - Jojoba wax korrels. Gemaakt van jojoba wax, deze perfect gladde microscopische
bolletjes hebben een exfolierende werking in maskers en scrubs. Een natuurlijk alternatief voor polyethyleen korrels
(plastic) gevonden in sommige huidverzorgingsproducten.
JUGLANS REGIA EXTRACT - Walnoot extract. Tonifiërend en samentrekkend, zeer gunstig voor de huid en
hoofdhuid. Wordt ook gebruikt als een tijdelijke bruin haarkleur, vaak in combinatie met henna.
JUGLANS REGIA SHELL POWDER - Poeder van de walnootschelp. Natuurlijke exfoliërend middel gebruikt in
gezichtsmaskers. De milde zuiverende werking van de gemalen walnoot schelpen helpen overmatig talg te voorkomen
en verwijderen dode huidcellen en onzuiverheden.
JUNIPERUS OXYCEDRUS - Jeneverbes olie. Etherische olie die wordt verkregen door stoomdestillatie van het hout
van de jeneverbes boom. Gebruikt door de Europese kruidkundigen als een reiniger en toner voor de hoofdhuid. Het
verbetert de conditie van de hoofdhuid en helpt schilfering te voorkomen. Koolteer, een gevaarlijke petrochemische
stof, wordt daar tegenwoordig meestal voor gebruikt in vele massa-geproduceerde haarverzorgingsproducten.

KAOLIN - Kaolien/chinaklei. Een fijne, natuurlijke klei. Vaak gebruikt in diep reinigende maskers.

LACTALBUMIN- Melkeiwit. Hoog gehalte aan melkzuur en bevat de acht essentiële aminozuren. Het is bestempeld als
"de meest perfecte proteïne." Een uitstekende ingrediënt in conditioners voor droog of beschadigd haar.
LACTIC ACID - Melkzuur. Een zuur dat van nature voorkomt in melk en vruchten, produceert dezelfde pH-waarden als
die van het haar en de huid. Een rijk vochtregulerend middel.
LACTIS PROTEINUM - Zie Milk protein.
LACTOPEROXIDASE - Een eiwit aangetroffen in melk. Zijn krachtige enzymatische actie maakt het een natuurlijk
antibacterieel middel.
LAMINARIA DIGITATA - Vingerwier. Rijk aan antioxidanten en jodium, helpt bij het aantrekken en behouden van
vocht in de huid. Zeer voedend en vochtregulerend.
LAMINARIA OCHROLEUCA - Gele zeewier. Onstekingsremmend en vochtregulerend middel, rijk aan plantensterolen.
Helpt bij het aantrekken en behouden van vocht en beschermt de huid tegen negatieve milieu-invloeden.
LANOLIN OIL - Lanoline. Olie die wordt verkregen uit de wol van schapen, gebruikt als een absorptie basis in crèmes
en haarproducten.
LAURUS NOBILIS - Laurier olie. Essentiële olie verkregen uit de bladeren van de laurier boom. Vaak gebruikt als
kruid en voor de geur, maar fungeert ook als een hoofdhuid reiniger en tonic.

LAUROYL LYSINE - Fijn poeder afgeleid van het aminozuur lysine en laurinezuur van de kokosnoot. Geeft een
zijdeachtig gevoel aan make-up poeders.
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA - Lavendel olie. Essentiële olie uit lavendel bloemen. Toegevoegd aan huid-en
haarverzorgingsproducten om zijn verzachtende en antiseptische eigenschappen en de aangename geur.
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA FLOWER WATER - Lavendel water. Een bijproduct van de destillatie van lavendel
bloemen, dit hydrolaat of bloemenwater is een natuurlijk hydraterend en kalmerend middel. Heeft een antiseptische en
rustgevende werking. Een uitstekend ingrediënt in gezichtsreinigersn, toners en lotions voor de gevoelige huid.
LAVANDULA HYBRIDA - Lavandin. Een hybride verkregen door het kruisen van lavendel en gelei. De etherische olie
heeft antiseptische en kalmerende eigenschappen.
LAVENDER-GLYCERIN - Verkregen door de maceratie van lavendel bloemen in plantaardige glycerine. Zeer
rustgevend voor de huid.
LAWSONIA INERMIS ALBA - Henna extract. Een hoofdbestanddeel in shampoos en haar spoelingen wat sinds
duizenden jaren gebruikt wordt vanwege de kleurende en verzorgende eigenschappen. In zijn meest algemene vorm
wordt het gebruikt om rode of roodbruine tinten in het haar aan te brengen. Neutrale henna geeft stevigheid en glans
zonder de haarkleur te veranderen.
LECITHIN - Lecithine. Een plantenextract met een hoog gehalte aan natuurlijke vetzuren. De meest voorkomende
bronnen zijn sojaolie en eieren. (Zie ook Phospholipids .)
LEPTOSPERMUM SCOPARIUM - Manuka olie. Pijnstillend, antischimmel en antibacterieel. Gebruikt door de NieuwZeelandse Maori’s om zijn geneeskrachtige eigenschappen. deze kruidenolie heeft een vijf keer zo sterke antiseptische
werking als tea tree olie en heeft een aangename, honingachtige geur.
LEUCONOSTOC / RADISH ROOT FERMENT FILTRATE - Een natuurlijk antimicrobieel middel, verkregen door de
fermentatie van radijs wortels.
LINOLEIC ACID, LINOLENIC ACID - Zie Glyceryl linoleate, Glyceryl linolenate.
LINUM USITATISSIMUM EXTRACT - Lijnzaad extract. De fytovoedingsstoffen in lijnzaad staan bekend als antioxidant en om hun ontstekingsremmende en olie-balancerende eigenschappen op de huid. Klinische testen hebben
aangetoond dat lijnzaad extract de talgproductie met 20% verlaagd na 28 dagen. (2x per dag aangebracht) Gebruikt
in huidverzorgingsproducten om acne en verstopte poriën te voorkomen. Het vermindert ingegroeide haartjes en
huiduitslag bij het scheren.
LINUM USITATISSIMUM SEED OIL - Lijnzaad olie. Verzachtend en ontstekingsremmend, rijk aan essentiële
vetzuren, B-vitaminen, eiwitten en mineralen. Zeer voedend voor huid en haar.
LIPOSOMES - Liposomen. Micro-capsules gemaakt van een vette substantie (fosfolipiden), gemakkelijk geabsorbeerd
door de huid. Gebruikt in crèmes en lotions. Ze dringen diep door in de huid. Voedend en vochtregulerend. (Zie ook
Phospholipids)
LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA - Amberboom olie. Een natuurlijke geur.
LITSEA CUBEBA FRUIT OIL - Litsea olie. Antiseptisch en samentrekkende werking. Vaak gebruikt in zeep en lotions
om de geur vast te houden.
LONICERA CAPRIFOLIUM, LONICERA JAPONICA - Kamperfoelie, Japanse kamperfoelie. Heeft een uitstekende
reinigende en zuiverende werking. Wordt gebruikt in gezichtscrèmes, shampoo en zeep. De olie geeft een plezierige,
zoete geur aan cosmetica.
LYSINE - Een aminozuur. Zie Amino acids; Lauroyl lysine .
LYSOZYME - Een natuurlijke enzym.

MACADAMIA TERNIFOLIA - Macadamia noten olie. Een uitstekend voedend middel wat de huid en het haar
beschermd. Rijk aan essentiële vetzuren. Zijn natuurlijke affiniteit tot talg maakt het een uitstekend ingrediënt voor
huidverzorgingsproducten.
MACROCYSTIS PYRIFERA - Kelp. Zeewier met een hoog gehalte aan jodium en vitamine A, B-complex, C en E. Een
voedingsstof voor de huid en de hoofdhuid. Zeer rustgevend en tonifiserend.
MAGNESIUM - Een mineraal essentieel voor de voeding en absorptie van calcium en vitamine C. Uitwendig gebruikt
helpt het bij het reguleren van de talgproductie in de huid en hoofdhuid.
MAGNESIUM SULFATE - Magnesium sulfaat Een natuurlijke ontstekingsremmer, algemeen bekend als Bitterzout.
Soms gebruikt als emulsie stabilisator.
MAGNOLIA BIONDII - Magnoliabloesem extract. Natuurlijke tonic en kalmerend middel, gebruikt in gezichtscrèmes
voor de lichtblekende werking op de huid. Soms gebruikt als geurstof.
MALTRODEXTRIN - maltodextrine. Natuurlijke suiker uit plantaardige zetmeel, gebruikt als stabilisator in
cosmetische middelen.
MALVA SYLVESTRIS - Kaasjeskruid. Een natuurlijk vochtregulerend middel, zijn huid-verzachtende eigenschappen
maken het een uitstekende aanvulling op crèmes, lotions en gezichtsmaskers voor de droge huid. Soms gebruikt als
een lotion voor vermoeide ogen.
MANGIFERA INDICA SEED BUTTER - Mango boter. Boter gemaakt van het zaad van de mango, vergelijkbaar met
jojoba boter (Simmondsia chinensis). Een zeer vochtregulerend middel.
MEDICAGO SATIVA - Alfalfa extract. Natuurlijke reiniger en milde peeling. Rijk aan vitamine A, B, C, D en E, en
mineralen. Gebruikt in gezichtsmaskers, badoliën, crèmes en lotions. Alfalfa is ook rijk aan eiwitten, waardoor het een
uitstekend ingrediënt is voor haarverzorgingsproducten. Bevat saponinen (natuurlijke schuimmiddelen).
MELALEUCA ALTERNIFOLIA - Tea Tree olie. Etherische olie met krachtige antiseptische en ziektekiem dodende
eigenschappen, vergelijkbaar met eucalyptus olie. Door zijn sterke geur moet het worden gebruikt in kleine
hoeveelheden in cosmetica, maar is een uitstekende aanvulling op anti-roos shampoos en therapeutische maskers en
crèmes.
MELILOTUS OFFICINALIS - Akkerhoningklaver. Conditionerend en rustgevend middel. Bevordert de doorbloeding
van de huid en de hoofdhuid.
MELISSA OFFICINALIS - Citroenmelisse. Een zeer mild extract, ideaal voor de gevoelige huid, bij huiduitslag en
andere allergische reacties. Een anti-irriterend en kalmerend middel, het verzacht en kalmeert de huid en de
hoofdhuid en bevordert de genezing.
MENTHA ARVENSIS - Akkermint olie. Etherische olie met eigenschappen die vergelijkbaar zijn met pepermuntolie.
Vaak gebruikt in zeep voor zijn antiseptische werking en aangename geur.
MENTHA CITRATA - Bergamot munt. Milde antisepticum en tonic, met eigenschappen die lijken op pepermunt en
groene munt. Soms gebruikt als geurstof om de bloemige, citrusachtige geur.
MENTHA PIPERITA - Pepermunt olie. Uitstekend antisepticum vaak gebruikt in shampoos en conditioners vanwege
zijn stimulerende werking op de hoofdhuid. Ook in badolie voor zijn verwarmende / verkoelende effecten op pijnlijke
spieren. Een natuurlijke ontstekingsremmer, zeer kalmerend voor de huid en de hoofdhuid.
MENTHA VIRIDIS, MENTHA SPICATA - Kruizemunt olie. Etherische olie gebruikt om de stimulerende en
tonifiërende eigenschappen en verfrissende geur. Soms gebruikt als smaakstof.
MENTHOL - Zie Mentha piperita .

METHIONINE - Zwavelrijk aminozuur, zeer goed voor het haar en de huid. (Zie ook Amino Acids.)
METHYL BENZOATE - Natuurlijke isolaat verkregen door de vergisting van suiker. Vaak gebruikt als geurstof.
MICA - Een transparant mineraal dat wordt gebruikt in make-up om de adhesie te verbeteren, de tint van de huid te
egaliseren en geeft een rijk en zacht gevoel aan een product.
MILK PROTEIN - Lactalbumine. Proteïne met een hoog gehalte aan melkzuur en met de acht essentiële aminozuren.
Het staat bekend als "de meest perfecte proteïne." Een uitstekend ingrediënt in conditioners voor droog of beschadigd
haar.
MINT - Een verscheidenheid aan aromatische planten (genus Mentha) gebruikt als een natuurlijk antiseptisch en
verfrissend middel. Zie Mentha piperita, Mentha viridis en andere.
MONTMORILLONITE - Groene klei. Algemeen bekend als de Franse groene klei, rijk aan mineralen en andere
voedingsstoffen. Gebruikt in diep reinigende maskers om de huid te reinigen en te balanceren.
MORINGA OLEIFERA SEED OIL - Moringa olie. Een verzachtend middel met een hoog gehalte aan antioxidanten,
oliezuur en andere voedingsstoffen voor de huid. Gebruikt in huidverzorging formules vanwege zijn beschermende en
hydraterende eigenschappen.
MORUS ALBA - Witte moerbei. Extract van de bast van de moerbeiwortel. Heeft ontstekingsremmende en
vochtregulerende eigenschappen. De Chinezen gebruiken het voor een blekend en gladmakend effect op de huid.
MUCOPOLYSACCHARIDEN - Plantaardige of dierlijke stoffen gebonden met water om het dikke, geleiachtig
materiaal te vormen dat cellen bij elkaar houdt. Gebruikt in de huid en haarverzorging formules vanwege het
vermogen om water vast te houden. Mucopolysacchariden van aloë vera zijn het beste.
MYRISTIC ALCOHOL - Zie Cetyl Alcohol .
MYRISTICA FRAGRANS - Nootmuskaat. Een populair kruid in de keuken. De essentiële olie ervan wordt gebruikt in
cosmetica om de exotische, kruidige geur.
MYROXYLON BALSAMUM - Balsam. Antiseptisch en antibacterieel. Veel gebruikt om de helende eigenschappen en in
haarlotions en anti-roos producten. Soms om de geur gebruikt.
MYROXYLON PEREIRAE - Balsam Peru. Etherische olie die zeer rustgevend is voor de huid en de hoofdhuid. Soms
gebruik als geurstof vanwege haar aangename geur, die doet denken aan vanille.
MYRTUS COMMUNIS - Mirtestruik. Aromatische, stimulerende en milde tonic. Soms gebruikt in zonnebrandproducten
voor zijn kalmerende werking op zon-geïrriteerde huid.

NASTURTIUM OFFICINALE - Waterkers. Goede bron van de vitamine A, B-complex en C. Verzachtend en
verzorgend voor de huid. Heeft ook bewezen het haar sterker en dikker te maken.
NATURAL FLOWER OIL - Olie uit bloemen die gebruikt worden in natuurlijke eau de toilette en natuurlijke parfums.
NIACIN - Vitamin B-3. Een belangrijke B vitamine die zeer belangrijke is voor de bloed circulatie en een gezonde
huid.
NICOTINIC ACID - See Niacin.
NON-GMO - Bevat geen genetisch gemodificeerde substanties.

OCIMUM BASILICUM — Basilicum. De etherische olie van dit geurige kruid helpt de circulatie verbeteren. Het heeft
ontgiftende eigenschappen en wordt vaak gebruikt in producten voor de acne gevoelige huid.

OENOTHERA BIENNIS - Teunisbloem olie. Zeer verzachtend en voedend middel, rijk aan essentiële vetzuren. Een
bron van gamma-linoleenzuur (GLA), wat ook in moedermelk voorkomt. Heel goed te gebruiken bij de behandeling
van eczeem en andere aandoeningen van de droge huid en hoofdhuid.
OLEA EUROPAEA - Olijfboom poeder. Een milde scrub van olijf zaden.
OLEA EUROPAEA LEAF EXTRACT - Olijvenblad extract. Gebruikt vanwege de antibacteriële eigenschappen.
OLEA EUROPAEA OIL - Olijf olie. Een rijk verzachtend middel met een hoog gehalte aan vetzuren. Zeer goed voor de
huid. Al sinds duizenden jaren gebruikt in huidverzorgingsproducten vanwege het zacht en gladmakende effect.
OLIVE OIL CASTILE - Castile zeep. Olijfolie verzeept met een basisch zout. Zo ontstaat er een milde zeep die zacht
en rustgevend voor de huid is. Echte olijfolie Castile zeep moet ten minste 40% zuivere olijfolie bevatten.
OPUNTIA FICUS-INDICA - Cactusvijg. Rijk aan voedingsstoffen, antioxidanten en essentiële vetzuren. Het is klinisch
bewezen dat het de huid verstevigt en beschermt in 28 dagen, na tweemaal daags gebruik. Een verzachtend en
kalmerend middel. Het herstelt de zachtheid en elasticiteit van de droge, rijpe of door de zon beschadigde huid. Een
uitstekende toevoeging aan anti-aging producten.
ORIGANUM VULGARE - Oregano olie. Een krachtig antischimmel en helend middel. Chinese kruidendokters
gebruiken het al generaties lang om uitslag en andere huidirritaties te verzachten en jeuk te verminderen.
ORYZA SATIVA BRAN WAX - Wax van rijstzemelen. Wordt in cosmetica gebruikt als een verdikkings- en
bindmiddel.
ORYZA SATIVA EXTRACT - Rijst Extract. Wordt toegevoegd aan shampoos om het spoelen te vergemakkelijken door
zich te binden aan ijzer (uit hard water) en chloor en ze te verwijderen uit het haar. Ook gebruikt als emulgator en
bevochtigingsmiddel.
ORYZA SATIVA STARCH- Rijstzetmeel. Wordt in baby poeders gebruikt in plaats van talk. En in poeder make-up om
de smeerbaarheid te verbeteren en om de huid een zacht en glad gevoel te geven.

PAEONIA LACTIFLORA - Chinese pioen wortel. Heeft een Antibacteriële, schimmelwerende en ontstekingsremmende
werking. Wordt gebruikt in producten tegen acne en in mondverzorgingsproducten om gezonde tanden en tandvlees te
bevorderen.
PALM ACID, PALMKERNEL ACID - Een mengsel van vetzuren afgeleid van palmpit olie. Zie ook Elaeis guineensis.
PALMITATE - een zout of ester van palmitinezuur, een vetzuur dat in palm en andere vette oliën voorkomt. Vaak
gebruikt in baby olie, badolie, conditioner en moisturizers.
PANAX GINSENG ROOT EXTRACT - Ginseng wortel. Een van de meest geprezen kruiden in China. Vanwege de
stimulerende en tonifiërende werking gebruikt in gezichtsmaskers, lotions en nacht crèmes. Het is ook een effectief
ingrediënt in haarverzorgingsproducten vanwege de conditionerende eigenschappen. Bevat saponinen.
PANTHENOL - Vitamin B-5. Een natuurlijke haarverdikker. Het helpt het haar stevig en sterk te maken. Zeer
vochtregulerend. Het voedt en versterkt de hoofdhuid en verbetert de gezondheid van het haar. Vanwege de
vochtregulerende eigenschappen wordt het ook gebruikt voor de huid, ook bekend als pantothen-zuur
PARIETARIA OFFICINALIS - Groot glaskruid. Kruiden extract bekend om de verzachtende en samentrekkende
werking.
PASSIFLORA INCARNATA - Passiebloem. Pijnstillend en rustgevend. De wortel en de blaadjes worden gebruikt in
huidverzorgingsproducten om de verzachtende eigenschappen.
PECTIN - Pectine. Verkregen uit de celwand van planten, de schil van citrus en de pulp van appels. In
haarverzorgingsproducten sluit het voedingsstoffen in door de schubbenlaag te sluiten en geeft het haar glans.

PELARGONIUM GRAVEOLENS - Citroengeranium olie. Etherische olie met een samentrekkende en tonifiërende
werking. Balanceert de vette huid. Soms om de geur gebruikt.
PELARGONIUM GRAVEOLENS ROSEUM - Bourbon-geranium olie. Etherische olie gebruikt in
huidverzorgingsproducten om de verzachtende en aromatische eigenschappen. (Zie ook Pelargonium graveolens)
PERSEA GRATISSIMA - Avocado olie. Een goede bron van vitamine A, D en E, aminozuren en sterolen. Herbalisten
gebruiken avocado olie in haar en hoofdhuid producten en bij de behandeling van de droge huid. Wordt gemakkelijk
geabsorbeerd door de huid en de hoofdhuid en is zeer verzachtend en voedend.
PHOSPHOLIPIDS (LIPOSOMES) - Posforlipiden/liposomen. Vettige substantie, een belangrijk bestanddeel van de
celmembraam. Fosforlipiden van de plant lijken op die van de mens en worden dus goed geabsorbeerd door de huid.
PIMENTA DIOICA FRUIT EXTRACT - Piment fruitextract. De gemalen gedroogde bessen van een groenblijvende
boom van oorsprong uit West-Indië. Vaak gebruikt als een specerij en voor de geur. Gebruikt in hoofdhuid tonic.
PIMENTA OFFICINALIS - Jamaicaanse peperblad olie. Essentiële olie met een antispetische en adstringerende
werking. Gebruikt in tonic voor de hoofdhuid. Soms gebruikt als smaakmaker en voor de geur.
PIMENTA RACEMOSA, PIMENTA ACRIS - West-Indische laurier olie. Essentiële olie met een tonifiërende werking op
de huid en de hoofdhuid. Veel gebruikt in aftershaves voor zijn frisse, kruidige geur. (Zie ook Pimenta officinalis)
PIMPINELLA ANISUM - Anijszaad olie. Een natuurlijk geur middel.
PINUS STROBUS BARK EXTRACT - Witte pijnbast. Indianen gebruikten dit rustgevende extract al lang voordat
koolteer en andere petrochemische producten gebruikt werden.
PINUS SYLVESTRIS EXTRACT - Grove den extract. Het extract van de grove den wordt vaak gecombineerd met
toverhazelaar, rode wijn extract en andere kruiden voor zijn antiseptisch, tonifiërend en stimulerend effect op de huid.
Gecombineerd met hop, rozemarijn en paardestaart is het een goede toevoeging in celtherapie crèmes. C
PINUS SYLVESTRIS OIL - Grove den olie. Aromatische olie met antimicrobiële en tonifiërende eigenschappen. Een
goede toevoeging in gezichtsreinigingers en natuurlijke deodorants. Wordt ook in massage olie voor de opwarming van
de huid gebruikt. Ook gebruikt als een natuurlijke geurstof.
PIPER METHYSTICUM - Kava . Licht kalmerend en pijnstillend middel gebruikt in de Stille Zuidzee als hulpmiddel bij
meditatie. Oraal genomen helpt het om angst te verlichten en stress te verminderen. Toegepast op de huid kalmeert
en ontspant kava overbelaste spieren en spierspanning. Een uitstekend ingrediënt voor massage lotions en badolie.
PIPER NIGRUM - Zwarte peper olie. Etherische olie met stoom gedestilleerd uit de zwarte peperkorrel. Tonifiërend en
antimicrobieel. Gemengd met andere etherische oliën geeft het een kruidige geur.
POGOSTEMON CABLIN - Patchouli. Aromatische essentiële olie gebruikt als geurstof vanwege de rijke, kruidige geur,
en als fixeermiddel in parfums en zepen.
POLYAMIDE-8 - Een natuurlijke polymeer afgeleid van pijnbomen. Gebruikt in waterbestendig zonnebrandmiddelen
als een waterafstotend middel en SPF versterker.
POLYGONUM MULTIFLORUM - Veelbloemige salomonszegel, He Shou Wu. Krachtig stimulerend en tonifiërend
middel wat gebruikt wordt in de traditionele Chinese geneeskunde om de hoofdhuid te verfrissen en te vitaliseren. Ook
voor het minimaliseren van haaruitval en het voorkomen of verminderen van grijzend haar. (In het Chinees betekent
shou-wu letterlijk een hoofd vol zwart haar.)
POLYHYDROXYSTEARIC ACID - Plantaardige afgeleide polymeer ester gebruikt om de prestaties van SPF producten
te verbeteren. Een emulgator en het verbetert de substantie van crèmes en lotions.
POLYPODIUM LEUCOTOMOS - Kalawallavaren extract. Gebruikt door Maya-indianen in huid en hoofdhuid middelen
(sinds 350 v C) Dit kruid verzacht en conditioneert de huid. Het helpt de huid en hoofdhuid op een milde manier van
talg te ontdoen. Een goede toevoeging in producten voor de droge huid en hoofdhuid.

POPULUS TREMULOIDES - Ratelpopulier. Een natuurlijke antimicrobieel middel met een hoog gehalte aan salicylaten
die fungeren als een natuurlijk afweermechanisme van de plant. Heeft een gladmakend effect op de huid.
POTASSIUM COCOATE, JOJOBATE AND OLIVATE - De kalium zouten van kokos, jojoba en olijfolie, beter bekend
als vloeibare castile zeep .
POTASSIUM SORBATE - Kaliumsorbaat. Het kalium zout van sorbinezuur, een natuurlijke stof geïsoleerd van de olie
van de lijsterbes. Een mild conserveringsmiddel gebruikt in voedingsmiddelen, kruiden-supplementen en cosmetica
voor zijn anti-microbiële en anti-schimmel eigenschappen.
PROLINE - Een aminozuur. (Zie Amino Acids)
PROTEIN - Zie Hydrolized Vegetable Protein.
PRUNUS AMYGDALUS AMARA - Bittere amandel olie. Etherische olie gebruikt om de huid te verzachten. Wordt ook
in cosmetica gebruikt vanwege de milde, plezierige geur.
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS - Zoete amandel olie. Een uitstekend verzachtend middel met een hoog gehalte aan
vetzuren, ideaal om een zeer droge huid te behandelen. Verzachtend en vochtregulerend. Goede basis olie.
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS SEED MEAL - Amandel meel Gemalen zoete amandelpitten gebruikt in maskers en
scrubs.
PRUNUS ARMENIACA - Abrikozenpitten en zaden. Tot poeder gemalen worden ze toegevoegd in maskers en scrubs
vanwege het gladmakende effect op de huid.
PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL - Abrikozenpit olie. Staat ook bekend als perzische olie. Een olie die lijkt op
amandel olie. Heeft een zeer verzachtend effect op de huid.
PULLULAN - Een polysaccharide uit zetmeel, gebruikt in cosmetica vanwege de waterbindende/bindende werking.
PUNICA GRANATUM - Granaatappel extract. Een krachtig antioxidant en voedend middel. Ondersteunt de
huidcelregeneratie.
PYRUS MALUS - Appel olie. Gewonnen uit de schil van appels en gecombineerd met het sap van de pulp. Bevat
appelzuur, een anti-oxidant en natuurlijke PH-stabilisator. Heeft een aangename geur.
PYRUVIC ACID - Zie Fruit Acids.

QUERCUS ALBA - Witte eik. Van nature samentrekkend. De ontstekingsremmende en anti-irriterende eigenschappen
maken het heilzaam voor sommige huid en hoofdhuid aandoeningen.
QUILLAJA SAPONARIA - Zuidamerikaanse zeepboom. Een natuurlijke zeep met uitstekende schuimstimulerende en
reinigende capaciteiten. Bevat 9-10% saponinen. Een samentrekkend en ontstekingsremmend middel, gebruikt in
shampoos en haarverzorgingsproducten tegen roos en andere hoofdhuidproblemen.

RAPHANUS SATIVUS - Radijs extract. Antibacterieel en samentrekkend. Soms gebruikt als natuurlijke kleurstof.
RETICULIN - Reticuline. Een van de drie belangrijkste eiwitten van de huid. Vaak gebruikt in celherstellende crèmes
om vocht aan te trekken en vast te houden.
RETINYL PALMITATE - Vitamine A. Antioxidant, veel gebruikt (zowel inwendig als uitwendig) bij de behandeling van
acne en andere huidaandoeningen. Plaatselijk aangebracht stimuleert het de vorming van nieuwe huidcellen en helpt
het de uitscheiding van talg te reguleren. Met name gunstig voor de droge of de aan de zon blootgestelde huid. Het is
vaak te vinden in zonbeschermings producten. Het heeft een verzachtend en vochtregulerend effect op de huid. (Een

tekort aan vitamine A kan het huid verouderingsproces versnellen.) Ook gebruikt als een natuurlijk
conserveringsmiddel in cosmetica.
RIBES NIGRUM - Zwarte bes extract. Een bron van natuurlijke fruitzuren. Gebruikt in gezichtsmaskers en lotions om
de aanmaak van huidcellen te bevorderen. (Zie ook Fruit Acids.)
RIBOFLAVIN - Vitamine B-2. Een antioxidant als integraal onderdeel van het chemische proces dat glutamine maakt,
wat de huidcellen beschermd tegen schade van vrije radicalen. Zeer goed voor de huid en de nagels.
RICINUS COMMUNIS - Wonderboom olie. Een vochtregulerend en huidverzachtend middel wat vaak wordt gebruikt
in lipstick, lipgloss en andere cosmetica om de textuur te verbeteren.
ROSA DAMASCENA FLOWER DISTILLATE - Rozenwater. Een bijproduct van de destillatie van verse kroonbladeren
van de roos. Het heeft een vochtregulerend en kalmerend effect op de huid. Wordt sinds de 10e gebruikt als een
verzachtend ingrediënt voor de droge, gevoelige huid.
ROSA DAMASCENA FLOWER OIL - Rozen olie. Etherische olie verkregen door stoomdestillatie. Gebruikt voor de
verzachtende eigenschappen en aangename geur.
ROSA RUBIGINOSA - Rosa Mosqueta® Rozenbottelzaad olie. Olie uit de rozenbottels van de zeldzame roos die in de
Chileense Andes groeit. Rijk aan vitamine C, linol-en linoleenzuur en essentiële vetzuren die noodzakelijk zijn voor de
regeneratie van de huidcellen. Het wordt al sinds honderden jaren gebruikt door de Zuid-Amerikaanse indianen
vanwege de genezende en vochtregulerende eigenschappen. Klinische testen bewijzen dat Rosa Mosqueta®.
regelmatig aangebracht, littekens en huidverkleuringen vervaagd en de groei van huidcellen bevorderd. Het is het
beste middel voor de droge en oudere huid en broos en beschadigd haar.
ROSMARINUS OFFICINALIS - Rozemarijn olie. Etherische olie goed voor zowel de huid als het haar. Het werkt als
een antioxidant en heeft kalmerende en zuiverende eigenschappen. In haarverzorgingsproducten wordt het gebruikt
om de haarwortels te stimuleren en de bloedcirculatie van de hoofdhuid te stimuleren. In conditioners kan het met
salie gecombineerd worden om de hoofdhuid te balanceren.
ROYAL JELLY - Substantie die wordt uitgescheiden via de spijsverteringsbuis van de werkbijen. Een krachtig en
voedende stof met een hoog gehalte aan aminonzuren, mineralen en vitamine A, B, C en E. Zeer verzachtend en
vochtregulerend voor de huid.
RUBUS IDAEUS - Frambozen extract. Antioxidant and samentrekkend. Beschermend en tonifiërend.

SACCHARUM OFFICINARUM - Suikerriet. Een belangrijke bron van glucol zuur. De milde exfoliërende werking helpt
om dode huidcellen te verwijderen en de aanmaak van nieuwe cellen te stimuleren. Een goede toevoeging aan antiaging producten. (Zie ook Fruit Acids.) Soms gebruikt als natuurlijke geurstof.
SALICYLIC ACID - Salicylzuur. Het werkzame bestanddeel in aspirine. In producten voor de vette en acne gevoelige
huid gebruikt vanwege de ontstekingsremmende en exfoliërende eigenschappen. Plaatselijk gebruikt dringt het de
follikel binnen en verwijderd het overmatig talg, dode huidcellen en onzuiverheden waardoor het helpt om verstopte
poriën en puistjes te voorkomen. Natuurlijke bronnen van salicylzuur zijn wilgenbast extract (Salix nigra) en
wintergroen olie (Gaultheria procumbens)
SALIX NIGRA - Wilgenbast, Zwarte wilg. Een zeer goede bron aan salicylzuur. Zeer doeltreffend in de behandeling
van de acne gevoelige huid. Een natuurlijke ontstekingsremmer. (Zie ook Salicylic acid)
SALVIA OFFICINALIS - Salie olie. Zuiverend en tonifiëtrend. De antibacteriële werking maakt het ideaal voor de
gevoelige huid en hoofdhuid. Vaak in anti-roos producten gebruikt. In combinatie met rozemarijn wordt het vaak
gebruikt in haar en hoofdhuid producten vanwege de antioxidatieve eigenschappen.
SALVIA SCLAREA - Muskaatsalie olie. Etherische olie, samentrekkend en gaat rimpels tegen. Ook gebruikt als een
natuurlijke geurstof.

SAMBUCUS NIGRA - Zwarte vlier. Zeer verzachtend voor de huid. Bevat een hoog gehalte aan vetzuren (66%). Erg
goed voor de huid en het haar.
SANTALUM ALBUM - Sandelhout olie. Een van de oudste geuren. Deze aromatische, etherische olie wordt al meer
dan 4000 jaar gebruikt vanwege de diepe houtachtige geur die lang houdbaar is op de huid. Sinds kort wordt het
Indiase sandelhout bedreigd. We gebruiken alleen geteelde, duurzaam Australisch sandelhout in onze producten.
SAPONARIA OFFICINALIS - Zeepkruid. Rijk aan saponinen. Een natuurlijk reinigingsmiddel gebruikt in zeep
vanwege de schuimende eigenschappen.
SAPONINS - Zeepstof. Natuurlijke glucoside wat schuimvorming geeft. Een natuurlijk reinigend middel.
SASSAFRAS OFFICINALE - Sassafras olie. Etherische olie welke vaak als natuurlijke geurstof wordt gebruikt.
SCUTELLARIA BAICALENSIS - Glidkruid. Mild tonifiërend en stimulerend middel. Bevat antioxidanten en heeft
antimicrobiële eigenschappen. Zeer heilzaam voor haar en hoofdhuid.
SEA SALT - Zeezout. Mineraalrijk zout, uit zeewater verkregen. Gebruikt in badproducten en bodyscrubs vanwege de
verzachtende werking op de huid.
SECALE CEREALE SEED EXTRACT - Roggezaad extract. Het zuiverende extract van roggezaad. Een uitstekend
ingrediënt voor gezichtscrèmes en anti-aging formules. Het heeft een verstevigende werking en laat de huid er gladder
uitzien. Bij 2 maal daags gebruik is het aangetoond dat fijne lijntjes en rimpels met 25 % verminderen.
SELENIUM - Voedend mineraal met antioxidatieve eigenschappen. Zeer verzachtend voor de hoofdhuid. Wordt
gebruikt in producten voor een schilferige hoofdhuid.
SESAMUM INDICUM - Sesam olie. Vergelijkbaar met avocado olie. Heeft een hoog gehalte aan linolzuur en vetzuren.
Vaak gebruikt als drager voor andere ingrediënten in verzorgingsproducten.
SILICA - Silicium. Een mineraal gebruikt als verdikkingsmiddel en stabilisator. Het verhoogt ook de werking van
zonbeschermings producten.
SILK POWDER - Zijdepoeder. Gebruikt in make-up poeders om te egaliseren en om de huid glad en zacht te maken.
Verkregen uit zijdedraden. Rijk aan aminozuren en vitamine E.
SILYBUM MARIANUM - Mariadistel. Ontgifter, gebruikt bij leverfuctiestoornissen.
Klinische studies hebben bewezen dat silymarin, het actieve deel van de mariadistel een flavonoide is, een sterk
antioxidant dat de huid beschermt tegen schade van vrije radicalen, zoals zonnestralen en vervuiling. Verzachtend
voor de huid en hoofdhuid.
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL - Jojoba olie, jojoba wax. Olieachtige wax van de jojobaboom, wat de
jojobawoestijnplant helpt om water vast te houden tijdens de droogte in de zomer. Gebruikt in cosmetica werkt het
niet alleen vochtregulerend maar brengt het als het ware een beschermend laagje aan over de huid en de haarschacht
waardoor het niet uitdroogt. De olie is erg stabiel en effectief voor de droge huid, beschadigd haar en gespleten
punten.
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED POWDER - Jojoba meel. Rijk aan proteinen en natuurlijke vezels. Dit bijproduct
van de jojobaplant bevat 17 aminozuren. De milde scrubbende werking helpt dode huidcellen te verwijderen, voedt en
is diepreinigend zonder uit te drogen.
SMILAX UTILIS - Struikwinde. Een mild natuurlijk reinigend middel wat de huid zuivert. Bevat plantaardige
zeepstoffen.
SODIUM BENZOATE - Natriumbenzoaat. Een zout van benzoëzuur wat van nature voorkomt in veenbessen, appels,
pruimen en andere vruchten. Ook in kaneel en kruidnagel. Gebruikt in voedingsmiddelen en cosmetische producten als
mild conserveringsmiddel vanwege de antibacteriële en anti-schimmel eigenschappen.
SODIUM CHLORIDE - Zie Sea Salt.
SODIUM COCOATE - Kokosnoot natrium. Een kokosnootolie verzeept met alkalizout, waardoor zeep schuimt. (zie ook
Cocos nucifera oil.)

SODIUM COCOYL GLUTAMATE - Bereidt uit kokos olie en glutaminezuur. Geschikt als emulgator en het heeft een
beschermend en vochtregulerend effect op de huid.
SODIUM COCOYL HYDROLYZED SOY PROTEIN - Een milde natuurlijke zeep. (Zie ook Sodium Cocoate; Hydrolyzed
Soy Protein.)
SODIUM HYALURONATE - Natriumhyaluronaat. Een natuurlijk bestaand glycosaminoglycaan (polysaccharide) uit
nuttige bacteriën gehaald. Gebruikt in huidverzorgingsproducten om vocht aan te trekken en vast te houden.
SODIUM HYDROXIDE - Een alkalisch zout verkregen door elektrolyse van zeewater.
SODIUM PALMATE, SODIUM PALMITATE, SODIUM PALM KERNELATE - Palmolie verzeept met een alkalisch
zout. Verantwoordelijk voor de hardheid en duurzaamheid van stukken zeep. (Zie ook Elaeis quineensis (Palm Oil).
SODIUM PCA - Natriumzout. Een aminozuur wat voorkomt in voedsel. Gebruikt in de goede concentratie werkt het
als een zeer vochtregulerend middel voor de huid.
SORBITAN SESQUIOLATE - Dit middel is afgeleid van sorbitol en is verzachtend voor de huid. Wordt soms als
emulgator gebruikt. (zie ook Sorbitol)
SORBITAN STEREATE - Een oppervlakte-actieve stof afgeleid van bessen en andere plantaardige bronnen,
bestaande uit sorbitol, een natuurlijke zoetstof en stearinezuur, een vetzuur. In cosmetica gebruikt als emulgator en
bevochtigingsmiddel.
SORBITOL - Een wit en zoet crystaline alcohol uit bessen en fruit. Als vochtregulerend middel en suikervervanger.
SPIRAEA ULMARIA - Moerasspirea. Gebruikt in cosmetica voor de gevoelige huid vanwege het tonifiserende effect.
SQUALANE - Een verzadigd koolwaterstof wat gehaald wordt uit olijven. Onderdeel van menselijk talg. Gebruikt in
cosmetica vanwege de verzachtende en antibacteriële eigenschappen.
STEARIC ACID - Stearinezuur. Een vetzuur gebruikt als emulgator en verdikkingsmiddel. Het is een oppervlakteactieve stof welke helpt om zeepdeeltjes aan vet te binden zodat ze van de huid afgespoeld kunnen worden. We
maken gebruik van stearinezuur uit plantaardige bronnen in onze natuurlijke producten.
STYRAX BENZOIN EXTRACT - Styrax benzoewax extract. Antiseptisch, ontstekingsremmend en adstringerend.
Gebruikt in huidverzorgingsprodukten om de gestresste huid te kalmeren en elasticiteit te bevorderen.
STYRAX BENZOIN RESIN EXTRACT - Benzoë olie. Natuurlijk antiseptisch en samentrekkend middel, werkt ook als
antioxidant en conserveringsmiddel. Helpt de huid en hoofdhuid gezond te houden. In de tandheelkunde wordt wel een
tinctuur gebruikt om ontstekingen van tandvlees te behandelen
SUCROSE - Een derivaat van suikerriet. Werkt vochtregulerend en houdt vocht vast in de huid.
SUCROSE LAURATE - Een vetzuur ester uit suiker, gebruikt in cosmetica als emulgator en tenside.

TAGETES MINUTA - Afrikaantje. Een etherische olie met antiseptische en antimicrobiële eigenschappen.
TANACETUM ANNUUM - Blauwe Marokkaanse kamille. Antimicrobieel en tonifiërend. Zeer verzachtend voor de huid
en de hoofdhuid. De etherische olie is diepblauw van kleur en heeft een heerlijke geur.
TAPIOCA STARCH - Zetmeel van de maniokwortel. Gebruikt in poeder makeup om de consitentie te verbeteren en
een zijdezacht gevoel aan het product te geven.
THEOBROMA CACAO SEED BUTTER - Cacao boter. Het solide vet van de zaden van de cacaoplant. Gebruikt in
lipsticks, crèmes, zepen en zonbeschermings producten vanwege de vochtregulerende en verzachtende
eigenschappen.
THIOCTIC ACID - Alfa lipon-zuur. Een krachtig antioxidant en ontstekingsremmend middel. Uit aardappels verkregen.
Gebruikt in antirimpelcrèmes en vochtregulerende producten vanwege de beschermende effecten op de huid.
THUJA OCCIDENTALIS - Levensboom olie. Geeft een houtig accent aan parfums en andere cosmetica producten.
THYMUS VULGARIS - Tijm. Antiseptisch en tonifërend. Geeft een kruidig accent aan cosmetische producten.
TILIA CORDATA - Winterlinde extract. Het extract van de lindebloesem welke famesol bevat wat lijkt op aloe en
kamille. Een verzachtend middel voor de huid ook gebruikt voor oogverzorgingsproducten.

TITANIUM DIOXIDE - Een mineraal uit de natuur wat zonnestralen weerkaatst op de huid. Geeft zeer goede
bescherming tegen UVA/UVB stralen.
TOCOPHEROL / TOCOPHERYL ACETATE - Vitamine E. Zie d-Alpha Tocopherol.
TOFU - Bereid uit sojabonen. Dit rijke planten extract bevat een hoog gehalte aan proteïnen, calcium, vitamine B en
andere voedingsstoffen welke zeer goed zijn voor het haar en de huid.
TOPICAL ESTER-C® - Een vorm van vitamine C. Zie Calcium ascorbate.
TRITICUM AESTIVUM - Tarwegras. Een ontstekingsremmer gebruikt in de behandeling voor eczeem en dermatitis.
Gebruikt in formules voor de moeilijke huid en in shampoos en conditioners. Bevat plantensterolen.
TRITICUM VULGARE - Graankiem olie. Geëxtraheerd van de kiem van de tarwekorrel. Het voedt de huid en is ook
een ontstekingsremmer. Kan ook als conserveringsmiddel gebruikt worden vanwege het hoge gehalte aan vitamine E.
TUSSILAGO FARFARA - Klein Hoefblad. Uitstekend voedingsmiddel voor de huid, heeft een hoog gehalte aan
polysacchariden, vitamine C en zink. Een natuurlijke ontstekingsremmer en verzachtend ingrediënt. Gecombineerd
met paardenstaart in haarverzorgingsproducten maakt het de haarvezels sterk en glad en verbetert het de hoofdhuid.

UBIQUINONE - CoQ10 (Co-Enzym Q10) Rijk aan meervoudig onverzadigde vetzuren (vooral linolzuur) en eiwitten.
CoQ10 ondersteund de celstructuur met antioxidanten en zijn beschermende werking. Het vermindert het ontstaan en
de diepte van rimpels en verhoogt het vochtgehalte bij regelmatig gebruik.
URTICA DIOICA - Brandnetel. Uitstekend tonifiërend en samentrekkend middel. rijk aan fosfaten en
sporenelementen. Verbetert de doorbloeding van de huid en hoofdhuid en zou haargroei stimuleren, helemaal als het
gecombineerd wordt met paardenstaart en klein hoefblad. Door een hoog gehalte aan silicaat en zwavel is het erg
voedend voor het haar en de hoofdhuid. Een uitstekende toevoeging aan producten voor dunner wordend haar.

VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM - Bosbes. Met de blaadjes van de bosbes maak je een zeer milde en verzachtende
thee wat is zeer geschikt is voor een gezichtstonic die de huid niet uitdroogt.
VACCINIUM MYRTILLUS EXTRACT - Blauwe bosbes extract. Adstringerend en toifiërend. Een bron van natuurlijke
fruitzuren, gebruikt in gezichtsmaskers en lotions als scrubmiddel en om de vernieuwing van de huidcellen te
versnellen.
VANILLA PLANIFOLIA - Vanillle olie. Gebruikt als natuurlijk geur middel.
VETIVERIA ZIZANIOIDES - Vetiver. Verzachtende etherische olie in cosmetica gebruikt vanwege de rokerige, aarde
geur. Vanwege sederende eigenschappen is het in India bekend als rustolie.
VIOLA ODORATA - Maarts viooltje. Pijnstillend en verzachtend. Erg goed voor de gevoelige huid.
VISCUM ALBUM - Maretak. Bekend om de rustgevende eigenschappen voor de gevoelige huid. Vaak gecombineerd
met venkel, hop, kamille, mintbalsem en duizendblad in huidverzorgingsproducten Mistletoe.
VITAMINS A, C AND E - Deze combinatie gemengd met grapefruit extract, maakt dit tot een zeer goed natuurlijk
conserveringsmiddel.
VITIS VINIFERA EXTRACT - Druivenzaad extract. Een van de meest krachtige antioxidanten die er bestaat. Rijk aan
proanthocyanidinen, een bio-flavonoid beter dan de meeste omdat het in water oplosbaar is en daardoor beter
opgenomen kan worden in het lichaam. Voorkomt huidcelschade door de zon en vervuiling.
VITIS VINIFERA OIL - Druivenzaad olie. Een van de meest krachtige antioxidanten.
VITIS VINIFERA VINE EXTRACT - Rode wijnstok. Extract uit de bladeren van de wijnstok wat bekend staat om de
de verzachtende en tonifiërende eigenschappen. Het helpt om roodheid en irritaite te verminderen. Bevat een hoog
gehalte aan vitamine C, choline en inositol.

WHEY PROTEIN - Een eiwit bereid uit melk. Helpt om het collageen van de huid te ondersteunen.

XANTHAN GUM - Xanthaangom. Een polysaccharide uit nuttige bacteriën, gebruikt als een stabilisator en of
verdikkingsmiddel in cosmetische producten.
XYLITOL - Suikeralcohol van de berk. Gebruikt als zoetstof.

YEAST - Gist. Hoog gehalte aan eiwitten en B vitamines. Toegevoegd aan cosmetica vanwege de voedende
eigenschappen.
YUCCA SCHIDIGERA - Yuccawortel. Een mild natuurlijk reinigingsmiddel in shampoos en zeep vanwege de
schuimende en reinigende eigenschappen. Bevat saponinen.

ZEA MAYS - Maismeel. Poeder van de maiskorrel, gebruikt in maskers en scrubs vanwege de licht schurende werking
en het reinigen van de poriën. Soms als verdikkingsmiddel gebruikt.
ZINC - Belangrijk mineraal voor het groeien en regenereren van de huidcellen. Vaak geadviseerd om in te nemen bij
sommige acne klachten.
ZINC OXIDE - Zinkoxide. Deze wateroplosbare substantie geeft een goede sunblock en beschermt daardoor tegen
UVA/UVB stralen.
ZINGIBER OFFICINALE -Gember. Ontstekingsremmend en stimulerend met verwarmende en verzachtende
eigenschappen. Gebruikt in crèmes, lotions en haarverzorgingsproducten. Het stimuleert de doorbloeding van de huid
en de de hoofdhuid. In poedervorm of als olie is het een uitstekend ingrediënt voor in bad- en andere
verzorgingsproducten. Soms voor de geur gebruikt.

