
 

A M P O U L E S  –  N L  
V I TA M I N  C +  A M P O U L E S  

 

CONCENTRAAT VAN STABIELE VITAMINE C + 
ZOETHOUTWORTEL EXTRACT: HELDERE, ZACHTE 
HUID MET EEN MEER GELIJKMATIGE TEINT 
 
Babé vitamine c+ ampoules voor een jongere uitstraling. Ze zorgen voor 
een zichtbare skinglow, een zachtere huid en werken als antioxidant en 
egaliseren de huidtint. Geschikt voor alle huidtypes, ook de gevoelige.  
 
Voordelen  

• De Vitamine C+ ampoules helpen bij het verkrijgen van een gladde en 
zachte huid dankzij de stimulatie van de huidvezels 

• Het gehalte aan 10% stabiele vitamine C heeft een antioxiderende, 
verstevigende en oplichtende werking op de huid 

• Het zoethoutextract helpt onzuiverheden te verlichten en de huid te 
verhelderen, en heeft tevens een ontstekingsremmende en 
verzachtende werking 

• Zorgt voor 24 uur hydratatie (wetenschappelijk bewezen) 
 

Hoofdbestanddelen  
 

• Stabiele vorm van  vitamine C 10%: Een stabiele vorm van de 
vitamine C met een antioxiderende, verstevigende, zuiverende en 
verhelderende werking op de huid 

• Natural Moisturizing Complex 5%: 100% natuurlijk complex, 
samengesteld uit plantenextracten, dat het hydratatieniveau van de 
hoornlaag onmiddellijk en langdurig verbetert 

• Zoethout extract 5%: Plantenextract met ontstekingsremmende en 
antioxiderende eigenschappen dat ook het melaninegehalte verlaagt, 
wat bijdraagt tot het oplichten en lichter maken van de huid 

• Plantaardige glycerine 1%: bevordert de hydratatie en het 
vasthouden van water door het herstelproces van de huid te 
stimuleren 

 
 
 
 
 



Tevredenheidsscore bij de gebruikers 

81% een meer heldere, stralende huid 
 
81%  een jonger uitziende huid 
 
91% een zachtere huid 
 
 
Gebruik 
 
Voor dagelijks gebruik, 's morgens en 's avonds. 
 
De ampoule schudden alvorens hem te openen. Breek het bovenste 
gedeelte, breng de dispenser aan en breng de inhoud van een halve 
ampoule aan op het gezicht, de hals en het decolleté die vooraf gereinigd 
en droog zijn. Masseer tot het concentraat volledig is geabsorbeerd. 
 
Eenmaal geopend, de rest van de ampoule binnen de komende 48 uur 
gebruiken. 
 
 
Product info  
 
Inhoud: 2 ml x 10 ampullen 

CNK: 4472-163 

Publieksprijs: € 20.95 

Niet-fotosensitief 

24 uur hydratatie 

Dermatologisch getest 

Getest op gevoelige huid 

Geen toegevoegde parfum 

Aangepaste pH van 7,5 

Verkrijgbaar in de apotheek  

 

  


