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M AT T I F Y I N G  M O I S T U R I S E R

DAGELIJKSE HYDRATATIE VOOR EEN VETTE OF ACNE 
GEVOELIGE HUID

Ultralichte en snel absorberende crème. Reguleert de overmatige talgproductie en laat een matte 
finish achter. Met regenererende en kalmerende actieve bestanddelen.

Voordelen 

• verrijkt met 4% niacinamide, die hydrateert en een antibiotische werking tegen de
bacteriën die acne veroorzaken.

• bevat actieve ingrediënten met een talg regulerende, keratolytische en een helende
werking.

• Het product geeft de glimmende huid een matte finish.
• Heeft regenererende en verzachtende eigenschappen.
• Niet comedogeen

Hoofdbestanddelen

• Cytobiol™ Iris 5%: Iris Extract, Zink sulfaat en Vitamine A hebben een talgregulerende
actie en houden acne opstoten onder controle.

• Vitamine B3 (niaciamide): helpt een vette huid in evenwicht te brengen, acne te
verminderen en het heeft een kalmerende werking.

• Matterend poeder: heeft een groot vermogen om olie te absorberen en zorgt ervoor
dat de huid niet meer glimmend is maar fluweelzacht aanvoelt en gaat ook
onzuiverheden van de huid camoufleren.

• Vitamine E 0,25%: antioxidant met helende eigenschappen die de huid helpt te
herstellen en verbeteren.

• Salicylzuur 0.20%: is een beta-hydroxyzuur dat de huid vernieuwt dankzij zijn
keratolytische werking en zo ook de penetratie van actieve bestanddelen bevordert.

• Zink PCA 0.02%: werkt ook sebumregulerend en houdt acne onder controle.



Tevredenheidsscore bij de gebruikers: 

95% controle van talgproductie  

84% minder vette huid  

84% minder ontstekingsletsels  

Gebruik 

Geschikt voor dagelijks gebruik, zowel ’s morgens als ’s avonds. Breng aan op een 
schoon en droog gezicht en masseer het zachtjes in tot volledige absorptie.  

Product info  
Inhoud: 50 ml 

CNK: 3711-843 

Publieksprijs: € 19,95 

Dermatologisch & oftalmologisch getest 

Niet-fotosensitief  

Niet-comedogeen  

Aangepaste pH  

Verkrijgbaar in de apotheek  

Optimaliseer je huidverzorgingsroutine met  

3711-801 Stop AKN purifying cleansing gel  

4474-086 Facial Oil-Free Superfluid sunscreen 50+ Dry touch 
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