
FAC I A L E S S E N T I A L S  -  N L  
H Y D R O  2 4 H  C R E A M - G E L  

 

HYDRATEERT EN ZORGT VOOR ZACHTHEID  
  
Hydraterende crème-gel voor dagelijks gebruik met 24 uur werking. De 
crème-gel textuur wordt zeer snel geabsorbeerd zonder het gezicht te laten 
glanzen. Zorgt voor zachtheid. Ideaal voor de normale tot gemengde huid.  
 
Voordelen  

• De frisse en waterige textuur maakt het ook ideaal voor mannen met baard 
omdat het geen witte sporen op de behaarde huid nalaat.  

• De synergie van verschillende hydraterende actieve ingrediënten in de 
formule houdt de huid 24 uur lang gehydrateerd (hydratatietest met 
corneometrie). 

• Formule verrijkt met kalmerende actieve ingrediënten. 
• Niet comedogeen.  

Hoofdbestanddelen  

• Glycerine 4% : Bevordert de hydratatie, het vasthouden van water en 
huidherstelprocessen.  

• Niacinamide 2% : Versterkt de huidbarrière en bevordert daardoor de 
hydratatie van de huid. 

• Betaïne 1% : Hydrateert, kalmeert en helpt ontstekingen van de meest 
gevoelige of geïrriteerde huid te verminderen. 

• Natural Moisturizing Factor 1% : Aminozuren, ureum, PCA, melkzuur en 
lactaten reproduceren de natuurlijke vochtinbrengende factor van de huid 
en zorgen voor een langdurige hydratatie. 

• Jojoba-active 0,60% : Hydrateert en verzacht de huid diep en versterkt de 
natuurlijke barrière van de huid. 

• Vitamine E 0,25% : Sterke antioxidant met helende eigenschappen die de 
huid helpen herstellen en het huidbeeld verbeteren. 

 

Tevredenheidsscore bij de gebruikers  

100%  zachte huid 

95% gevoel van frisheid 

90% hydratatie zonder glans achter te laten  



 
Gebruik 
 
Geschikt voor dagelijks gebruik, 's morgens en 's avonds. Aanbrengen op 
een schoon, droog gezicht en zachtjes inmasseren tot het volledig is 
opgenomen. 
 
Product info  
 
Inhoud: 50 ml 

CNK: 3711-710 

Publieksprijs: € 19.95 

Dermatologisch en oftalmologisch getest  

Niet-comedogeen  

Aangepaste pH  

Verkrijgbaar in de apotheek  

 

Optimaliseer je huidverzorgingsroutine met  

3711-686 Micellar Gel 245 ml 

4472-163 Vitamin C+ Amp 10x2ml  

4474-086 Facial Oil-Free Superfluid sunscreen SPF50+ Dry touch (Launch 
March) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


