
 

H E A LT H YAG I N G +  –  N L  
M U LT I  D E F E N S E  

AG E  R E S C U E   
 

CONCENTRAAT VAN VITAMINE A,  B3,  B5,  C,  E + PRO-
VITAMINE D EN VITAMINE D-LIKE 
 
Ampoule met een concentraat van actieve bestanddelen met een 
regenererende, revitaliserende en verjongende werking. Activeert het 
natuurlijk afweersysteem van de huid en bestrijdt doeltreffend de tekenen 
van huidveroudering. Geschikt voor alle huidtypes, ook de meest gevoelige.  
 
  
Voordelen  

• Een gladdere, gehydrateerde en zachtere huid 
• Vermindert rimpels en verstevigt de huid 
• geeft een gezonde gloed en uitstraling aan de huid  
• Beschermt tegen vervuiling 
• Versterkt de barrièrefunctie en brengt het microbioom in balans 

 
Hoofdbestanddelen  

• Niacinamide 3%: Versterkt de huidbarrière en bevordert daardoor de 
hydratatie van de huid 

• Vitamine D-like 3%: Plantaardige actieve stof die de barrièrefunctie van de 
huid herstelt door middel van een mechanisme dat vergelijkbaar is met 
vitamine D3 

• Babé Anti-ageing peptidencomplex 2%: Peptidencomplex dat de zichtbare 
tekenen van huidveroudering helpt bestrijden door de collageensynthese te 
activeren 

• Vitamine A,C en E 0,5% : Groep van vitaminen die foto-veroudering 
tegengaan 

• Pro-vitamine D 0,5% : Voorloper van vitamine D3 die de huidbarrière 
verbetert 

• Prebioticum 2%: Stimuleert de groei van gunstige huidflora ten nadele van 
ongewenste flora 

• Centella asiatica 2%: Stimuleert het aanwezige collageen in de huid en 
dehuidregeneratie 



• Hyaluronzuur 0,05%: Houdt de huid gehydrateerd, stevig en soepel, vult 
fijne rimpeltjes op 

• Panthenol 1% : Afgeleid van vitamine B5, dringt gemakkelijk door in de 
huid behoudt de natuurlijke hydratatie 

Tevredenheidsscore bij de gebruikers 

95% een gladdere huid  

90% een meer gehydrateerde en zachtere huid 

90% een vermindering van rimpels en versteviging van de 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 op de ampoule 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 24 uur 
gebruiken. 
 
Product info  
 
Inhoud: 2 ml x 7 ampullen 

CNK: 4472-155 

Publieksprijs: € 24.95 

Dermatologisch & oftalmologisch getest  

Hoge huid- en oogtolerantie  

Aangepaste pH  

Verkrijgbaar in de apotheek  

 

Optimaliseer je huidverzorgingsroutine met  

447-2114 Multi Rejuvenation Serum 

4472-270 Superfluid Sunscreen SPF 50 

4472-098 Multi Protect Day Cream SPF 30 

  


