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DE OPLOSSING OM ‘S NACHTS DE HUID TE 
BESCHERMEN EN DE REGENERATIE TE ACTIVEREN  
 
Multi Repair Cream bevat actieve bestanddelen die de aanmaak van 
collageen en elastine stimuleren alsook de celvernieuwing gedurende de 
nacht boosten dankzij de combinatie van Bakuchiol en Retinol.  
De verrijkte formule vermindert rimpels, verbetert de huidelasticiteit en 
egaliseert de teint met een jeugdigere uitstraling als resultaat.  
  
Voordelen  

• Herstelt huidschade  
• Bevordert huidvernieuwing 
• Voorkomt en corrigeert rimpels 
• Vermindert rimpels zichtbaar en verbetert de elasticiteit 
• Zorgt voor een jongere uitstraling 
• Vermindert huidoneffenheden en egaliseert de teint 
• Versterkt de huidbarrière functie  

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 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 0,1%: Houdt de huid gehydrateerd, stevig en soepel, vult 

fijne rimpeltjes op 
• Blue light HEV 1%: Intense detox activiteit. Versterkt de HEV-filterwerking 
• Calendula 3%: Beperkt de opgestapelde schade door agressies van 

buitenaf.  



• Ingekapseld retinol 0,5%: Vertraagt het verouderingsproces, verhoogt de 
hydratatie en bevordert de celvernieuwing van de huid. Intussen verbetert 
ook de helderheid en egalisatie van de teint  

 
Tevredenheidsscore bij de gebruikers 

100% Zachtere huid  

97% Gladdere huid 

90% Steviger huid  

 
Gebruik 
 
Geschikt voor dagelijks gebruik, gedurende de nacht. Breng aan op een 
droog gezicht na reiniging, masseer lichtjes tot de crème volledig 
geabsorbeerd is.  
 
Gebruik samen met de Multi-Protector Day Cream is aangeraden. 
 
Product info  
 
Inhoud: 50 ml 

CNK: 4472-106 

Publieksprijs: € 34.95 

Dermatologisch & oftalmologisch getest  

Hoge huid- en oogtolerantie 

Aangepaste pH  

Verkrijgbaar in de apotheek  

 

Optimaliseer je huidverzorgingsroutine met  

4472-098 Multi Protector SPF 30 Day Cream  

4472-122 Multi Corrector Eyes & Lips   

4472-114 Multi Rejuvenating Boost Serum 

 
 


