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Dragers 
 

   

Alcohol 96 %, gedenatureerd 
 

 
100 ml € 4,00 

 
Zouten 
 

   

Himalayazout, organisch zout, hoog energetisch  
is een fijn zout, zoals keukenzout, maar dan ongeraffineerd, niet 
bewerkt of gezuiverd, waardoor het naast natrium ook nog waardevolle 
nutriënten bevat. Het is een oerzout, uit het Himalayagebergte. 
Kan gebruikt worden als scrubzout en keukenzout. 
 

 

1 kg  

Dode zeezout, organisch zout, hoog energetisch  
komt uit de Dode zee en bevat heel andere mineralen dan zout dan uit 
de oceanen komt. 
Deze bevat meer magnesium en kalium dan natrium en ziet er daardoor 
wat doffer uit. Vooral gebruikt als badzout en in cosmetica producten 
 

 

1 kg   

 

Epsom zout 
wordt gewonnen uit een bitter-zoutwaterbron bij Epsom in Surrey, 
Engeland.  
Het is eigenlijk geen zout maar een bron van mineralen met 
hoofdzakelijk magnesium en sulfaten, die door osmose zeer ontgiftend 
(sulfaten) en aanvullend (magnesium) werkt. Goed te gebruiken bij 
stress, spierpijnen&-krampen, ontgiftigingskuren, .... 
 

 

1 kg € 13,00  

 

 
Stabilisatoren 
 

   

Cetylalcohol, vetalcohol, co-emulgator witte pellets 
Cetylalcohol is een ingrediënt van plantaardige oorsprong. 
Zuiver, stabiel en toegelaten als ingrediënt in natuurcosmetica 
met BDIH of Natrue keurmerk. Het kan gebruikt worden als 
verdikker en stabilisator in zalven, in emulsies bij vette huid, 
onzuivere huid, in lage concentraties ook in crèmes voor droge 
huid, in handverzorgingscrèmes, … . 

Lot : GO131201 

 

50 g  € 1,00 

Bijenwas geel, pellets, stofwisselingsproduct van bijen 
bijenwas is een ingrediënt van dierlijke oorsprong (bijen). Zuiver, 
stabiel en toegelaten als ingrediënt in natuurcosmetica met BDIH 
of Natrue keurmerk. Het kan gebruikt worden als verdikker en 
stabilisator in crèmes bij een schrale huid, 
babyverzorgingscrèmes, huidbeschermingsbalsems, in 
coldcreams en in lippenbalsem. 
 

 

50 gram € 2,00 
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Bijenwas (witte), gebleekt, stofwisselingsproduct van bijen 

 

100 g  

Cacaoboter, plantaardig gewonnen uit de cacaoboon 
Cacaoboter is een ingrediënt van plantaardige oorsprong. Zuiver, 
stabiel en toegelaten als ingrediënt in natuurcosmetica met BDIH 
of Natrue keurmerk. Het kan gebruikt worden als verdikker in 
emulsies voor zeer droge huid, rijpe huid, nachtcrèmes, bij ruwe 
en schrale huid, in lipverzorging, balsems, lichaams- en 
badboter. 
Lot : G11BQ04 

 

50 g € 3,50 

 
Karitéboter (Sheabutter) 
Karitéboter is een ingrediënt van plantaardige oorsprong. Het is 
koud geperst, zuiver, stabiel en toegelaten als ingrediënt in 
natuurcosmetica met BDIH of Natrue keurmerk. Het kan gebruikt 
worden als een universele verdikker in crèmes en lotions, vooral 
voor droge, gevoelige, beschadigde en rijpe huid, bij 
huidproblemen, in haarproducten voor droog, broos en 
beschadigd haar, in zonnebrand en after-sun producten. Het kan 
ook puur gebruikt worden op erg droge of geïrriteerde huid, of bij 
eczema. 
Lot : G11BQ01 

 

50 g € 3,50 

 
Vochtinbrengers 
 

   

Glycerine, plantaardige vochtinbrenger 

 

100 ml  € 6,20 

 
Sorbitol, een suiker-vervanger 
D-sorbitol komt onder meer voor in de bessen van de wilde 
lijsterbes, waaruit het voor het eerst geïsoleerd werd. 
Sorbitol wordt gebruikt als vochtvasthoudend middel in 
tandpasta en cosmetica 
  

100 ml  

Aloe Vera gel, sap van het blad van de Aloë vera plant 

 

 
 

200 ml  € 9,70 

    



www.herbanova.be                                Prijslijst : augustus 2020 
 GRONDSTOFFEN   
 

3 
 

 
 

Gelvormer/verdikker 
 

 
 
Xanthaangom 
 

 

50 g  

Rewoderm, tenside, verdikker gewonnen uit Palm en 
Cocosvetzuren, meestal gebruikt bij tensiden. 

           

100 ml  

Carbomeer 940 
  100 g  

 
Emulgatoren 
 

   

 
Lysolecithine, 
vloeibaar 

 
   

huidvriendelijke emulgator voor badolien en crèmes, 
shampoos en douchegels op basis van lechitine 
 

    

100 ml  

 
Lysolecithine, 
vloeibaar 
huidvriendelijke emulgator voor badolien en crèmes, 
shampoos en douchegels op basis van lechitine 
 

    
50 ml  

 
Lanette sx (was)  
Plantaardig Cetostearylalcohol witte schilfers/pallets 

 

 
 

50 g 

 

Tefose 
Plantaardig gehard palmvet, zeer gemakkelijke emulgator  
 
Lot: 164587 

 

 
 

50 g 

 
 

€ 3,50 

 
Lanoline 
Dierlijk - talgafscheiding van schapenwol – watervrij 
Lanoline kan veelzijdig ingezet worden in huid- en 
haarverzorging. Lanoline kan toegepast worden als 
vochtinbrenger en W/O emulgator. Kan ook ingezet worden als 
stabilisator (co-emulgator) en om een mooie glans te krijgen bij 
lipbalsems en -gloss. Geschikt voor de droge en 
gedehydrateerde huid. Lanoline is een echte natuurlijke all-
rounder en het perfecte alternatief voor aardoliederivaten zoals 
vaseline. 

 

 
 

100 g 

 
 

€ 13,90 
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Lamecrème 
Lamecrème is een ingrediënt van plantaardige oorsprong. 
Zuiver, stabiel en toegelaten als ingrediënt in natuurcosmetica 
met BDIH of Natrue keurmerk. Het kan gebruikt worden in 
verzorgingsproducten voor de droge vetarme huid, als co-
emulgator voor emulsies die zouten en/of zuren bevatten.  
Emulsies met lamecreme zijn grotendeels stabiel bij toevoeging 
van zouten, zuren en andere emulsiebelastende stoffen.  
Ook zeer geschikt in crèmes met een hoog gehalte ureum.  
 

 

 

 
 

50 g 

 
 

€ 2,50 

 
Emulsan 
Emulsan is een ingrediënt van plantaardige oorsprong. Zuiver, 
stabiel en toegelaten als ingrediënt in natuurcosmetica met BDIH 
of Natrue keurmerk. Het kan gebruikt worden in 
verzorgingsproducten voor elk huidtype. Laat een dun filmpje 
achter, beschermt tegen uitdroging. Geschikt voor O/W emulsies. 
Gemakkelijk te gebruiken emulgator. 

 

 
 

 
 

100 g 

 
 

€ 9,50 

 
Tegomuls 
Plantaardig - geharde palmolie wit-lichtgeel poeder 
Tegomuls is een ingrediënt van plantaardige oorsprong. Zuiver, 
stabiel en toegelaten als ingrediënt in natuurcosmetica met BDIH 
of Natrue keurmerk. Het kan gebruikt worden in 
verzorgingsproducten voor normale huid, vette huid en 
gemengde huid, als co-emulgator voor emulsies die snel moeten 
intrekken. 

Om de stabiliteit van het eindproduct te verzekeren is een niet-
zure pH vereist. Dus een pH waarde die minstens 6.5 is, en best 
pH neutraal (7). De pH kan je meten met pH indikatorpapier. Wil 
je een crème maken met hydrolaten (licht zuur), gebruik 
dan lamecrème als co-emulgator samen met tegomuls. 

 

 

 
 

100 g 

 
 

€ 3,50 

Polysorbate  80  
Emulgator voor bijvoorbeeld badolie  
 
 
 

        
100 ml  
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Actieve stoffen 
 

   

 
Allantoïne  50 g  

 
Citroenzuur, korrelig poeder om de pHwaarde te corrigeren, 
anti-oxidant, huishoudmiddeltjes 

 

1000 g € 19,00 

 
Citroenzuur vloeibaar 25% oplossing van citroenzuur, pH 
regulerend 
 

 10 ml € 4,00 

 
Zinkoxide, natuurlijk mineraal met UV-absorberende, 
antibacteriële en ontstekingsremmende eigenschappen : 
Zink heeft een verkoelend, dekkend, jeukstillend en 
samentrekkend (adstringerend) effect. Het wordt toegepast 
tegen een breed scala aan huidaandoeningen. Zinkoxide kan 
deel uit maken van een farmaceutische zalf, bijvoorbeeld 
tegen zonnebrand en in klovenzalf, bij koortslip, bij 
aambeien... . Gebruik tot 10 % 
 

 

10 g € 1,00 

 
Vitamine E acetaat 
reukloze, heldere, dikke vloeistof  
Huidregenererend, geschikt voor beschadigde of rijpe huid. 
Verbetert de vochthuishouding en verzacht de hoornlaag. 
Natuurlijke zonbeschermingsfactor van 1,5-2. Dosering 
normaal 1-2%, max 5% voor specifieke verzorging. Vitamine E 
acetaat kan als werkstof (anti-oxidant) verwerkt worden in 
cosmetica, zoals in crèmes en lippenbalsem. Toevoeging van 
vitamine E acetaat in plantaardige oliën voorkomt rans; 
is stabieler dan zuivere vitamine E 
 

 

30 ml  

Kaliumsorbaat, bewaarmiddel 
is het kaliumzout van sorbinezuur, dat dat oorspronkelijk 
gewonnen werd uit de lijsterbes 
Kaliumsorbaat is alleen effectief bij een lage pH. 
Kaliumsorbaat draagt het E-nummer E202. 
     

50 g  

 
 
Siliciumdioxide Colloidaal 
Waterbinder 
         

10 g  

 
Kaolin klei 
werkt absorberend en trekt gifstoffen en oneffenheden uit 
de huid, rijk aan mineralen,ijzer magnesium, calcium, 
sodium en zink 

 
100 g € 3,00 
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MSM 
methyl-sulfonyl-methaan, wordt van nature aangetroffen in 
regenwater, verse groenten en fruit. Ook in moedermelk 
zitten hoge concentraties MSM. Bijna de helft van alle MSM 
in je lichaam bevindt zich in de spieren, huid en botten.  
Ook in de hersenen zit een groot gedeelte van de MSM. 
Dagdosis MSM inname ligt tussen de 2 en 6 gram. MSM kan 
men innemen in zelf gemaakte capsules of poeder te slikken. 
 

 100 g  

 
Glucosamine is een natuurlijk voorkomende aminosuiker. 
Bij de mens en dieren komen deze biopolymeren in vrijwel 
alle lichaamsweefsels voor, maar de hoogste concentraties 
worden aangetroffen in kraakbeen, pezen en ligamenten. 
Glucosamine wordt soms ingezet als behandelmethode bij 
artrose : 
• om het kraakbeenstofwisseling te normaliseren,  
• om beschadigd kraakbeen te herstellen en  
• omdat het lichte ontstekingsremmende eigenschappen 

blijkt te bezitten 
Glucosamine wordt meestal oraal toegediend, in de vorm 
van een tablet of capsule 

 100 g  

Chondroitine 
is één van de belangrijkste bestanddelen van het 
kraakbeenweefsel, waar het een bijdrage levert aan de 
drukweerstand. 
Samen met glucosamine wordt chondroïtine vaak 
aangeboden als voedingssupplement voor mensen die lijden 
aan artrose 

 100 g  

    

Witte klei 
 

 1000 g € 10,40 


