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

E Y E S  &  L I P S  T E N S O R  
 

VERZORGING VOOR OGEN EN LIPPEN DIE FIJNE 
LIJNTJES VERMINDERT EN BIJDRAAGT TOT EEN 
BETERE ELASTICITEIT EN STEVIGHEID VAN DE HUID 
 
Crème die wallen en donkere kringen onder de ogen vermindert, maar ook 
de rimpels rond de ogen en de lippen vermindert en de elasticiteit en 
stevigheid verbetert. Ook geschikt voor gevoelige huid  
 
  
Voordelen  

• Voorkomt en corrigeert expressierimpels 
• Vervaagt rimpels en verhoogt de hydratatie, corrigeert fijne 

expressielijntjes 
• Herstelt de stevigheid en elasticiteit van de huid 
• Het voedend complex versterkt de barrièrefunctie van de huid 
• Vermindert rimpels en verbetert de elasticiteit van de huid 
• Vermindert wallen onder de ogen, donkere kringen en rimpels van de 

nasolabiale groeven 
 

Hoofdbestanddelen  

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

• Bakuchiol 0,5%: Is een plantaardige en milde Retinol variant. Vertraagt het 
verouderingsproces.  

• Vitamine C 1%: Natuurlijk antioxidant voor preventie van huidschade door 
vrije radicalen  

• Vitamine E 0.25% : Sterk anti-oxidant met helende eigenschappen 
• 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 1%: Houdt de huid gehydrateerd, stevig en soepel, vult fijne 

rimpeltjes op 
• Collageen biostimulator 2%: Helpt fijne lijntjes te voorkomen en herstelt 

de stevigheid en elasticiteit van de huid 

 



 

• Ingekapseld retinol 0,25%: Vertraagt het verouderingsproces, verhoogt de 
hydratatie en bevordert de celvernieuwing van de huid. Intussen verbetert 
ook de helderheid en egalisatie van de teint  

• Collageen 0,5%: Zorgt voor stevigheid, soepelheid en helpt de huid te 
vernieuwen 

• Pure cafeïne 3%: Een sterk lipolytisch middel met een drainerende werking 
bij lokale vetophoping.  

• DMAE 2,5%: Doeltreffende anti-aging met een antioxiderende werking en 
een uitstekende verstevigende en liftende werking op korte en lange 
termijn 

 

Gebruik 
 
Voor dagelijks gebruik, 's morgens en 's avonds. Breng met de canule 4 
druppels rechtstreeks op het onderste ooglid aan. Masseer met zachte 
aanrakingen zonder te wrijven. Vermijd het beweeglijk ooglid. 
 
Product info  
 
Inhoud: 15 ml 

CNK: 4472-122 

Publieksprijs: € 19.95 

Dermatologisch & oftalmologisch getest  

Hoge huid- en oogtolerantie 

Aangepaste pH van 7 voor oog- en lipzone 

Verkrijgbaar in de apotheek  

 

Optimaliseer je huidverzorgingsroutine met  

4472-114 Multi Rejuvenating Serum 

4472-098 Multi Protect Day Cream SPF 30 

4472-106 Multi Repair Night Cream 

 

 

 

 

 


