
H E A LT H YAG I N G +  –  N L  
M U LT I  R E J U V E N AT I N G  

B O O S T E R  
 

REVITALISEREND BOOSTER SERUM DAT DE TEKENEN 
VAN HUIDVEROUDERING BESTRIJDT EN VOORKOMT  
 
Multi Rejuvenating serum dat de helderheid, stevigheid en elasticiteit van 
de huid verbetert, rimpels vermindert en de teint egaliseert, dankzij de 
hoge concentratie van stimulerende actieve ingrediënten. Het versterkt het 
effect van de Healthyaging+ crèmes en revitaliseert de huid. Is verrijkt met 
Bakuchil, ‘the next-generation retinol-like ingredient’. Ook geschikt voor 
gevoelige huid.  
 
  
Voordelen  

• Voorkomt en corrigeert rimpels 
• Herstelt de stevigheid en flexibiliteit van de huid 
• Egaliseert de teint en laat de huid stralen 
• Beschermt tegen schadelijke invloeden van buitenaf en versterkt de 

barrièrefunctie van de huid 
• Vermindert rimpels zichtbaar en verbetert de elasticiteit van de huid 
• Versterkt de doeltreffendheid van HealthyAging+ crèmes 

 
Hoofdbestanddelen  

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

• Bakuchiol 1%: Is een plantaardige en milde Retinol variant. Vertraagt het 
verouderingsproces.  

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

• Vitamine E 0.25% : Sterk anti-oxidant met helende eigenschappen 
• Centella asiatica 2%: stimuleert collageen productie en huidregeneratie  
• Nourishing complex 1%: Combinatie van plantaardige oliën die helpen de 

huidbarrière te hydrateren, te voeden en te herstellen 
• Hyaluronzuur 5%: 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 



• Collageen biostimulator 2%: Helpt fijne lijntjes te voorkomen en herstelt 
de stevigheid en elasticiteit van de huid 

• Teprenone 3%: Vertraagt de veroudering van cellen. Helpt de levensduur 
van cellen te verlengen 

• Creatine 0,5%: Energetische werking. Stimuleert de collageenproductie 
(celregeneratie) 

• Ceramides 1%: Voorkomt tekenen van veroudering. Houdt water vast in de 
hoornlaag 

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

Tevredenheidsscore bij de gebruikers 

77% een beter gehydrateerde huid  

70% een gladdere en meer stralende huid 

57% voor een zichtbaar jongere huid  

 
Gebruik 
 
Geschikt voor dagelijks gebruik, zowel ’s morgens als ’s avonds mogelijk. 
Breng aan op een droog gereinigd gezicht, masseer lichtjes tot volledige 
absorptie 
 
Product info  
 
Inhoud: 50 ml 

CNK: 4472-114 

Publieksprijs: € 44.95 

Dermatologisch & oftalmologisch getest  

Hoge huid- en oogtolerantie 

Aangepaste pH  

Verkrijgbaar in de apotheek  

 

Optimaliseer je huidverzorgingsroutine met  

4472-106 Multi Repair Night Cream 

4472-098 Multi Protect Day Cream FPS 30 

4472-122 Multi Corrector Eyes & Lips   


