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DAGCRÈME DIE BESCHERMT  
24H HYDRATEERT EN LIFT  

  
Verstevigende crème met detox & anti-pollutie werking en de huid 24h lang 
hydrateert. De crème vermindert rimpels, verbetert huidelasticiteit en 
egaliseert de teint. De verrijkte formule met actief prebiotisch ingrediënt 
houdt het huidmicrobioom in balans.  
 
 
Voordelen  
 
- Bescherming SPF 30 tegen blootstelling en vervuiling (UVB, UVA, HEV en IR). 
- Houdt de huid gehydrateerd tot 24 uur 
- Verstevigt de huid dankzij DMAE 
- Vermindert rimpels en verbetert de elasticiteit 
- Verheldert de huid en egaliseert de teint 
- Bevat prebiotisch actief bestanddeel dat het evenwicht van het microbioom van de huid 
bevordert 
- versterkt de huidbarrièrefunctie  
 
 
 
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  

• Carnosine 0,2%: Natuurlijk antioxidant voor preventie van huidschade door 
vrije radicalen  

• Vitamine E 0.5% : Sterk anti-oxidant met helende eigenschappen 
• Centella asiatica 3%: stimuleert collageen productie en huidregeneratie  
• Elastine 1,5%: remt het verouderingsproces van de huid 
• SPF 30: Hoge breedspectrum bescherming (UVB, UVA, HEV en IR). Anti-

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

vernieuwen 



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

• Panthenol 1,5%: Afgeleid van vitamine B5, dringt het gemakkelijk door in 
de huid en behoudt de natuurlijke hydraterende factor. 

• Allantoïne 0,5%: Houdt de huid gehydrateerd en bevordert de snelle 
genezing. 

• 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 

 
Tevredenheidsscore bij de gebruikers 

97% beter gehydrateerde huid  

80% stevigere huid 

73% soepelere huid  

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

CNK: 4472-098 

Publieksprijs: € 33.95 

Dermatologisch & oftalmologisch getest  

Hoge huid- en oogtolerantie 

Zeer hoge oogverdraagzaamheid  

Verkrijgbaar in de apotheek  

 

 

Optimaliseer je huidverzorgingsroutine met  

4472-106 Multi Repair night cream  

4472-122 Multi Corrector Lip & Eyes   

 


