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ADSTRINGERENDE TONIC DIE DE HUID HYDRATEERT,   

VERZACHT EN PUISTJES HELPT UIT TE DROGEN  

  

 

 

Is geschikt voor alle huidtypes maar speciaal aanbevolen voor de gemengde, vette of acnegevoelige 
huid. De lotion verwijdert restanten van make-up en onzuiverheden en droogt puistjes uit. De formule 
werkt talgregulerend en met een pH4 wordt de bacteriële groei, medeverantwoordelijk voor het 
ontstaan van acne, onder controle gehouden.  Een optimaal resultaat wordt bekomen bij het 
aanbrengen na reiniging met de Babé Stop AKN Purifying Cleansing Gel.  

 

Voordelen 

• Adstringerend (samentrekkend) effect, verkleint de poriën 
• Verfrist, hydrateert en verzacht 
• Helpt puistjes uit te drogen  
• Talgregulerend 
• pH 4,  houdt de bacteriële proliferatie onder controle 
• Niet-comedogeen 
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Hoofdbestanddelen  

Cytobiol™ Iris - 4% Combinatie van drie actieve ingrediënten (Iris-extract, zinksulfaat en vitamine A), 
met een talgregulerende werking die de opstoot van acne onder controle houdt. 

Salicylzuur - 0,20% Is een beta-hydroxyzuur dat de huid vernieuwt dankzij zijn keratolytische werking 
en zo ook de penetratie van actieve bestanddelen bevordert. 

Bisabolol - 0,10% Hydraterende, verzachtende en anti-irriterende werking die de roodheid van de huid 
helpt verminderen. 

Zink PCA - 0,05% Werkt talgregulerend, houdt acne onder controle en fungeert als UV-filter.  

 

Gebruik 

Breng ’s morgens en ’s avonds aan met een watje op een gereinigd gezicht. Vermijd contact met de 
ogen. 

Voor een optimaal effect: reinig de huid met de Babé Stop AKN Purifying Cleansing Gel. 

Tevredenheidsscore bij de gebruikers: 

90% huid is minder vet 

80% snellere uitdroging van puistjes 

80% adstringerend, samentrekkend effect, verkleint de poriën 

 
Product info  
Inhoud: 250 ml 

CNK: 3711-819 

Publieksprijs: € 14.95 

Niet comedogeen 

Dermatologisch getest 

Verkrijgbaar in de apotheek  
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Optimaliseer je huidverzorgingsroutine met  

3711801 Babé STOP AKN PURIFYING CLEANSING GEL 200ml 

3711843 Babé STOP AKN MATTIFYING MOISTURISER 50ml 

3711850 Babé STOP AKN SPOT CONTROL GEL 8ml 

 

Ingrediëntenlijst 

AQUA,ALCOHOL DENAT.,GLYCERIN,PROPANEDIOL,IRIS FLORENTINA ROOT EXTRACT,ZINC SULFATE,RETINYL 
PALMITATE,SALICYLIC ACID,BISABOLOL,ALCOHOL,PPG-26-BUTETH-26,PEG/PPG-18/18 DIMETHICONE,PEG-40 
HYDROGENATED CASTOR OIL,PARFUM,ZINC PCA,TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE 

 


