
#2510

Zo herkent u klanten met een normale tot droge huid:
• Vaal huidoppervlak met schilferige plekken

• Fijne lijntjes zichtbaar rond de ogen en lippen

• De huid voelt strak en gevoelig aan bij koud of slecht weer

De basis van gezichtsverzorging
Adviseer uw klanten, ongeacht hun huidtype, om de onderstaande eenvoudige stappen te

volgen voor een mooie huid. Raad hen tevens aan de MultiVitamin Cleanser voor normale tot

droge huid in combinatie met de MultiVitamin Toner (#2512) en de MultiVitamin Moisturiser

(#2514) te gebruiken

1. Reinigen
Reinig uw huid ‘s ochtends en ‘s avonds om vuil en dergelijke te verwijderen zodat u een

schoon huidoppervlak krijgt. Masseer uw huid lichtjes met een cleanser, waarbij u

opwaartse rondjes maakt. Spoel de huid schoon met warm water.

2. Toner aanbrengen
Ga direct na het reinigen met een wattenschijfje met toner luchtig over voorhoofd, wangen

en hals. Eindig rondom de neusvleugels en kin om achtergebleven vuilrestjes te verwijderen

en uw huid op te frissen.

3. Hydrateren
Kies voor het hydrateren een moisturiser die bij uw huidtype past. Dep uw hele gezicht met

deze moisturiser, die u daarna zachtjes met uw vingertoppen verspreidt en met opwaartse

bewegingen in de huid van uw gezicht en hals masseert.

GEBRUIKSAANWIJZING: Zachtjes op een natte huid inmasseren.
Afspoelen met veel warm water. Daarna de Toner gebruiken.

Voor normale tot droge huid #2510

Vitaminen A, C en E, extract van siberische ginseng,
olijfolie, amandelolie, jojoba- en kukuinootolie,
primulaolie
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MultiVitamin Cleanser
Voor normale tot droge huid
Een reinigingscrème om make-up en vuil te verwijderen

Bevat vitaminen A, C en E

Belangrijkste voordelen:
• Reinigt om make-up en vuil te verwijderen

• Helpt de huid te verzachten en te versoepelen

• Voor normale tot droge huid

• Met vitaminen A, C en E

Eigenschappen van de
hoofdingrediënten
Vitamine A
Helpt het vochtgehalte te verbeteren en de celvernieuwing
te bevorderen.

Vitamine C
Vitamine C is een krachtig antioxidant en één van de
belangrijkste factoren bij het aanmaken van collageen.
Gebleken is dat het de pigmentering reguleert en het
immuunsysteem van de huid versterkt.

Vitamine E
Helpt om het vocht in de huid vast te houden en de huid
soepeler te maken.

Extract van Siberische Ginseng
Helpt de celvernieuwing te stimuleren, helpt de huid
steviger en soepeler te worden en de verschijning van
fijne lijntjes te verminderen

Amandelolie
Om de huid te hydrateren tijdens de reinigingsfase

Kukuinootolie
Perfect geschikt om te hydrateren zonder vet toe te voegen



#2512

Zo herkent u een normale tot droge huid:
• Vaal huidoppervlak met droge plekken

• Fijne lijntjes rond ogen en lippen

• Huid voelt strak aan en is gevoelig bij koud weer

De basis van gezichtsverzorging
Adviseer al uw klanten, ongeacht hun huidtype, om de onderstaande eenvoudige stappen te

volgen voor een mooie huid. Raad hen tevens aan de MultiVitamin Toner voor normale tot

droge huid, de MultiVitamin Cleanser (#2510) en de MultiVitamin Moisturiser (#2514) te

gebruiken.

1. Reinigen
Reinig uw huid 's ochtends en 's avonds om vuil te verwijderen en een een schone huid te

krijgen. Masseer de huid licht met een cleanser, waarbij u opwaartse rondjes maakt. Spoel

de huid schoon met warm water.

2. Toner aanbrengen
Ga direct na het reinigen met een wattenschijfje met toner luchtig over voorhoofd, wangen

en hals. Eindig rondom de neusvleugels en kin om achtergebleven vuiltjes te verwijderen en

de huid op te frissen.

3. Hydrateren
Kies voor het hydrateren een moisturiser die bij uw huidtype past. Dep uw hele gezicht met

deze moisturiser en verspreid het zachtjes met uw vingertoppen, masseer uw gezicht en

hals door middel van opwaartse bewegingen.

Gebruiksaanwijzing: Breng, na het gebruik van de cleanser, met
een wattenschijfje aan op gezicht en hals. Vervolgens moisturiser
gebruiken. 

Voor normale tot droge huid #2512

Vitaminen A, C en E, toverhazelaar, panthenol,
olijfblad-extract en glycerine.

IngrediëntenUw Onafhankelijk Herbalife Distributeur
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MultiVitamin Toner
Voor normale tot droge huid
Lichte en verfrissende toner die vuiltjes
verwijdert en helpt poriën minder zichtbaar te
maken.

Bevat vitaminen A, C en E

Belangrijkste voordelen:
• Droogt de huid niet uit

• Helpt poriën minder zichtbaar te maken

• Verwijdert vuiltjes en vet

• Hydrateert en verfrist de huid

• Voor normale tot droge huid

• Bevat vitaminen A, C en E

Eigenschappen van de
hoofdingrediënten
Vitamine A
Helpt het vochtgehalte te verbeteren en bevordert de
celvernieuwing.

Vitamine C
Als krachtige antioxidant is vitamine C een belangrijke factor
bij de aanmaak van collageen. Het is gebleken dat het de
pigmentering reguleert en het immuunsysteem van de huid
versterkt.

Vitamine E
Helpt om het vocht in de huid vast te houden en maakt de
huid soepeler.

Toverhazelaar
Verzacht en verfrist de huid.

Olijfblad-extract
Blokkeert de vrije radicalen die de cellen uitdrogen en zorgen
voor diepe rimpels



#2514

Zonbescherming 
Het is belangrijk, ongeacht het weer, dat uw klant een
moisturiser gebruikt met een zonbescherming.
Bescherming tegen de zon helpt tegen vroegtijdige
veroudering van de huid.Dit is de reden waarom
MultiVitamin Moisturiser een zonbeschermingsfactor 15
heeft.

Belangrijkste voordelen
• Hydrateert de huid

• Helpt de huid te verzachten en te versoepelen

• Met de zonbeschermingsfactor SPF15

• Voor normale tot droge huid

• Met vitmainen A, C en E

Eigenschappen van de
hoofdingrediënten
Vitamine A
Helpt het vochtgehalte te verbeteren en de celvernieuwing
te bevorderen.

Vitamine C
Vitamine C is een krachtig antioxidant en één van de
belangrijkste factoren bij het aanmaken van collageen.
Gebleken is dat het de pigmentering reguleert en het
immuunsysteem van de huid versterkt.

Vitamine E
Helpt om het vocht in de huid vast te
houden en de huid soepeler te maken.

Abrikoosolie
Rijk aan vitaminen A en E, helpt de huid soepel en elastisch
te houden.

GEBRUIKSAANWIJZING: 's Morgens zachtjes inmasseren na
gebruik van de Cleanser en Toner. 

Voor normale tot droge huid #2514

Vitaminen A, C en E, panthenol, avocado, tarwekiemen,
abrikoos- en zonnebloemolie

IngrediëntenUw Onafhankelijk Herbalife Distributeur
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Herbalife is wereldwijd marktleider, met 25 jaar ervaring in de gewichtsbeheersing- en
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gezonde levensstijl.

MultiVitamin Moisturiser
voor normale tot droge huid
Rijke dagcrème voor hydratatie en bescherming van
de huid

Bevat vitaminen A, C en E

Zo herkent u klanten met een normale tot droge huid:
• Vaal huidoppervlak met droge plekken

• Fijne lijntjes zichtbaar rond de ogen en lippen

• De huid voelt strak en gevoelig aan bij koud weer

De basis van gezichtsverzorging
Adviseer uw klanten, ongeacht hun huidtype, om de onderstaande eenvoudige stappen te

volgen voor een mooie huid. Raad hen tevens aan de MultiVitamin Moisturiser voor normale

tot droge huid in combinatie met de MultiVitamin Cleanser (#2510) en de MultiVitamin

Toner (#2512) te gebruiken.

1. Reinigen
Reinig uw huid ‘s ochtends en ‘s avonds om vuil en dergelijke te verwijderen zodat u een

schoon huidoppervlak krijgt. Masseer uw huid lichtjes met een cleanser, waarbij u

opwaartse rondjes maakt. Spoel de huid schoon met warm water.

2. Toner aanbrengen
Ga direct na het reinigen met een wattenschijfje met toner luchtig over voorhoofd, wangen

en hals. Eindig rondom de neusvleugels en kin om achtergebleven vuilrestjes te verwijderen

en uw huid op te frissen.

3. Hydrateren
Kies voor het hydrateren een moisturiser die bij uw huidtype past. Dep uw hele gezicht met

deze moisturiser, die u daarna zachtjes met uw vingertoppen verspreidt en met opwaartse

bewegingen in de huid van uw gezicht en hals masseert.
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