
                                                     
 
 
Vitamine E huidcrème 
 
La Montine huidcrème is samengesteld uit natuurlijke ingrediënten, waarbij Vitamine E het 
belangrijkste bestanddeel vormt.  
 
Vitamine E wordt gewonnen uit kiemende tarwekorrels, die 13% olie bevatten. Tarwekiemolie is 
rijk aan Vitamine E (tocopherol) en bevat van nature onder andere caroteen en lecithine. Het 
percentage aan meervoudige onverzadigde vetzuren is buitengewoon hoog en bestaat voor het 
merendeel uit linolzuur. Daardoor is de Vitamine E bij uitstek geschikt voor toepassing bij 
huidverzorging. Als antioxidant werkend heeft het een beschermende werking tegen de inwerking 
van zuurstof. Het vetoplosbare Vitamine E kan de vetrijke onderlagen van de huid bereiken 
waardoor deze haar toepassing vindt bij een droge, schrale huid. Het is daarom van belang de 
huid optimaal te verzorgen en een natuurlijke bescherming mogelijk te maken.  
 
La Montine Vitamine E-huidcrème is samengesteld op basis van natuurlijke Vitamine E (50 IE 
per g.) afkomstig van tarwekiemolie. Overige verzorgende ingrediënten zoals onder andere 
lanoline, bijenwas en ureum maken dat dit huidverzorgingsproduct als dag- en nachtcrème 
gebruikt kan worden.  
 
Het beschermt de huid tegen veroudering. Helpt rimpelvorming te vertragen en houdt de huid 
elastisch, zacht en glad. La Montine Vitamine E-huidcrème is aan te bevelen bij een droge en 
schrale huid. Is aangenaam in gebruik, neutraal van geur en trekt snel in de huid.  
 
Al naar behoefte kan La Montine Vitamine E Huidcrème meerdere keren per dag dun op de huid 
aangebracht worden.  
 
La Montine … voor een natuurlijke verzorging van de huid!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
INGREDIENTS: Aqua, Macadamia Integrifolia Seed Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl Stearate, 
Triticum Vulgare Germ Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Cetyl Palmitate, Sodium Cetearyl Sulfate, Cocos Nucifera Oil*, Alcohol, 
Betaine, Cetyl Alcohol, Parfum, Levulinic Acid, P-Anisic Acid, Sodium Levulinate, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol, Algin, Calendula 
Officinalis Flower Extract*, Symphytum Officinale Root Extract*, Linalool**, Phytic Acid, Limonene**, Potassium Sorbate, Sodium 

Benzoate, Helianthus Annuus Seed Oil*, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Citral**, Citronellol**, Geraniol**, 
Benzyl Benzoate**, Lavandula Hybrida Grosso Herb Oil, Lactic Acid, Daucus Carota Sativa Root Extract*, Rosmarinus Officinalis Leaf 
Extract* 
 
* uit gecontroleerde biologische teelt 
** bestanddeel uit aromaoliën  
 


