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GOLOY 33 Clean Vitalize (Reinigingsmelk en tonic in één) 
 
INCI‘s beschrijven het gebruik van een ingrediënt. Ze zeggen niets over de werkelijke werking en de huidtolerantie. Met veel 
plezier hebben we in de INCI lijst voor u een aanvulling gemaakt met het werkelijke gebruik en indicaties. 
 

AQUA Water (als oplosmiddel); samen met vocht verbindende werkzame 
stoffen maakt het de hoornhuid zacht, soepel en flexibel 

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE Vetdeeltjes uit de gereinigde vetzuren van kokosolie. Wordt zeer 
goed verdragen, verbeterd de resorptie van de werkzame stoffen 

PENTYLENE GLYCOL Tweewaardige natuuralcohol ( Rozemarijnzuur)met vochthoudende 
antibacteriële werking 

GLYCERIN Gewonnen uit de kokosnoot; bouwsteen van alle vetten en oliën, 
bindt water; bevochtigingsmiddel 

(PEROXIDIZED) ARACHIS HYPOGAEA OIL Actieve zuurstofolie uit pinda’s 

MYRISTYL MYRISTATE Een ester van myristinezuur, die veel in kokosvet voor komt, maakt 
de huid fluweelzacht, is niet vettend 

GLYCERYL OLEATE CITRATE Verbinding van glycerine en oliezuren; bestanddeel van het huidvet; 
houdt de huid zacht en soepel 

ALCOHOL Plantenalcohol (uit biologische teelt) voor de stabilisering en 
conservering 

ALOE BARBADENSIS GEL Sap uit het binnenste van het blad van Aloe barbadensis Miller 
(Aloe Vera); vocht inbrengende, prikkel verminderende werking 

SIMMONDSIA CHINENSIS OIL Vetdeeltjes uit de gereinigde vetzuren van kokosolie. Wordt zeer 
goed verdragen, verbeterd de resorptie van de werkzame stoffen 

PERSEA GRATISSIMA OIL Avocado-olie; hoog gehalte aan onverzadigde triglyceriden en vet 
oplosbare vitamine A, D en E 

TOCOPHERYL ACETATE Uit tarwekiemolie verkregen vitamine E acetaat, natuurlijk 
antioxidant 

FERRUM PHOSPHORICUM (FERROUS PHOSPHATE) Mineraalstof met impulserende werking; bevorderd de 
doorbloeding, ondersteunt, energetiseerd, belangrijk voor de 
zuurstofopname 

KALIUM SULFURICUM (POTASSIUM SULFATE) Mineraalstof met impulserende werking; cel reinigend; zuurstof 
overdragend; harmoniserend; opbouwend 

NATRIUM PHOSPHORICUM (SODIUM PHOSPHATE) Mineraalstof met impulserende werking; verstevigt het bindweefsel; 
reinigend; zuur regulerend; balancerend 

FRUCTOSE, GLUCOSE, SUCROSE, DEXTRIN Vruchtensuiker als  middel om het vocht vast te houden maakt de 
huidt zacht en soepel 

XANTHAN GUM Een polysacharide, welk door micro-organismen uit glucose wordt 
gevormd; dient als verdikkingsmiddel; wordt door de huid verdragen 
zonder deze te prikkelen 

CITRUS BERGAMIA OIL Etherische olie, gewonnen uit de  Bergamot; werkt antibacterieel, 
huid verzorgend, stimulerend en harmoniserend 

 
 


