
 
H E A LT H YAG I N G +  –  N L  
M U LT I  AC T I O N  C R E A M  

M AT U R E  S K I N  
 

SPECIFIEK VOEDENDE VERZORGING DIE DE RIJPERE 
HUID COMFORT BRENGT, DANKZIJ DE ZACHTE EN 
ZIJDEACHTIGE TEXTUUR 
 
Multi Action Cream voedt, vermindert rimpels, maakt de huid strakker en 
egaliseert de teint. De specifieke formule voor de rijpere huid stimuleert de 
celactiviteit, herstelt de huidbarrière en de elasticiteit van de huid voor 
meer comfort en wellbeing.  
  
Voordelen  

• Zachtere, meer gevoede huid 
• Herstelt de dichtheid en het volume van de huid 
• Antioxidant die de huid doet stralen en de teint egaliseert 
• Diepe hydratatie 
• Geeft een gevoel van comfort dankzij de zijdezachte textuur 
• Beschermt tegen externe agressies 
• Het ‘Nourishing complex’ versterkt de barrièrefunctie van de huid 

 
 
Hoofdbestanddelen  

• Bioline prebiotica 2%: Versterkt de huidbarrière functie en onderhoudt de 
gezondheid van de huid 

• Vitamine C 0,5%: Natuurlijk antioxidant voor preventie van huidschade 
door vrije radicalen  

• Centella asiatica 3%: stimuleert collageen productie en huidregeneratie  
• Nourishing complex 1%: Combinatie van plantaardige oliën die helpen de 

huidbarrière te hydrateren, te voeden en te herstellen 
• Hyaluronzuur 0.1%: Houdt de huid gehydrateerd, stevig en soepel, vult 

fijne rimpeltjes op 
• Carnosine 0,2%: Natuurlijke antioxidant ter bestrijding van vrije radicalen 

ontstaan door vervuiling 
• Elastine 1,5%: remt het verouderingsproces van de huid 
• AHAs (pyruvic acid & lactid acid): Bevordert de exfoliatie van de huid. 

Verbetert de conditie van de huid. 



 

Tevredenheidsscore bij de gebruikers 

94% een beter gevoede huid  

91% een meer verzorgde en comfortabele huid 

85% een meer stralende  en soepelere huid 

 
Gebruik 
 
Geschikt voor dagelijks gebruik, zowel ’s morgens als ’s avonds. Breng aan 
op een droog gezicht na reiniging, masseer lichtjes tot de crème volledig 
geabsorbeerd is.  
 
Product info  
 
Inhoud: 50 ml 

CNK: 4472-130 

Publieksprijs: € 29.95 

Dermatologisch & oftalmologisch getest  

Hoge huidtolerantie 

Zeer hoge oogverdraagzaamheid  

Aangepaste pH  

Verkrijgbaar in de apotheek  

 

Optimaliseer je huidverzorgingsroutine met  

3711-678 Micellair Water 

4472-122 Multi-corrector voor de ogen en lippen 

  


