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3 IN 1 HYDRATEERT, VOEDT EN BESCHERMT  
  
Gezichtscrème met hydraterende werking en verrijkt met voedende actieve 
bestanddelen die de huid zacht en elastisch maken. Zonnebescherming 
dankzij de aanwezige SPF20 zonnefilter. Hyaluronzuur verbetert de 
huidhydratatie en -elasticiteit aanzienlijk. Speciaal aanbevolen voor (zeer) 
droge of dof uitziende huid.  
  
Voordelen 

• Actief voedende gezichtscrème die de huid 24h gehydrateerd houdt  en 
beschermt dankzij de zonnefilters SPF20. 

• De filters garanderen een gemiddelde bescherming tegen UVB- en UVA-
straling. 

• Formule verrijkt met hyaluronzuur dat het hydratatieniveau aanzienlijk 
verbetert en de frisse en stralende uitstraling van het gezicht herstelt. 

• De romige en smeltende textuur voorkomt een trekkerig gevoel van de 
huid. 

Hoofdbestanddelen 

• Zonnefilters SPF20 : Filtercombinatie die de huid helpt beschermen tegen 
de schadelijke stralen van de zon (UVB + UVA). 

• Shea butter 2% : Celregenerator die helpt om de balans van de huid te 
herstellen, waardoor deze gehydrateerd en gekalmeerd blijft. 

• Natural moisturising factor 0.50% : Aminozuren, ureum, 
pyrrolidinecarbonzuur (PCA), melkzuur reproduceren de natuurlijke 
vochtinbrengende factor van de huid en zorgen voor een langdurige 
hydratatie. 

• Jojoba Olie 0,50% : 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 helpt herstellen en het huidbeeld verbeteren. 

• Zuiver hyaluronzuur 0,005% : Natuurlijk onderdeel van ons lichaam dat 
water aantrekt en vasthoudt om de huid gehydrateerd te houden. 



 
Tevredenheidsscore bij de gebruikers  

91% zachte huid  

86% gevoede huid  

82% flexibele en elastische huid  

 
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 : 3711-736 

Publieksprijs : € 25.95 

Dermatologisch getest  

Gemiddelde bescherming tegen UVB- en UVA-straling 

Met alleen oliën van plantaardige oorsprong 

Aangepaste fysiologische pH  

Verkrijgbaar in de apotheek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


