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GOLOY 33 Gezichtscrème (voor dag en nacht) 
 
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 

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

PENTYLENE GLYCOL Tweewaardige natuuralcohol ( Rozemarijnzuur)met vochthoudende 
antibacteriële werking 

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

METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE Verbinding van de natuurstoffen glucose en stearinezuur; natuurlijke 
emulgator 

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

SIMMONDSIA CHINENSIS OIL Jojoba-olie (uit de noten van de Jojobastruik gewonnen, vloeibare 
was) 

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

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

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

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

TOCOPHERYL ACETATE Uit tarwekiemolie verkregen vitamine E acetaat, natuurlijk 
antioxidant 

STEARYL ALCOHOL Bestanddeel van verschillende natuurlijke wassoorten; om de 
emulsie te stabiliseren 

CETYL ALCOHOL Zuivere vetalcohol uit plantenwas; voor de consistentie 

CETEARYL OCTANOATE (AND) ISOPROPYL 
MYRISTATE 

Vloeibare kokos was; zorgt voor een zacht comfortabel huidgevoel, 
beschermt de huid tegen uitdroging 

KALIUM CHLORATUM (POTASSIUM CHLORIDE) Mineraalstof met impulserende werking; ontstekingsremmend; 
eiwitvormend (melanine); reguleert de doorbloeding, viscose 
aansturing (capillaire kwaliteit/ Couperose;  collageen vormend; 
neutralisator van zuren 

(CALCIUM FLUORATUM) (CALCIUM FLUORIDE) Mineraalstof met impulserende werking; versterkt het bindweefsel;  
bevordert de elasticiteit; versterkt de membraan; collageen en 
elastine vormend 

SILICEA (SILICA) Mineraalstof met impulserende werking; versterkt het bindweefsel; 
groot, natuurlijk antirimpel effect; zorgt voor meer lichaamseigen 
energie 

HYDROXYETHYL CELLULOSE Natuurlijke emulgator (gerelateerd aan lecithine) 

NEROLI OIL / CITRUS DULCIS OIL / CANANGA 
ODORATA OIL 

Etherische Bitter- en Oranjebloesemolie en aromatische Ylang-
Ylang-olie (Cananga Odorata); werkt rustgevend, antiseptisch en 
verzorgt de huid 

 

 
 
 
 


