
Rehydra is een volledige lijn voor de vochtarme, droge huid. Het Rehydra Pluscomplex zorgt voor een 
vochtregulerende, voedende werking. Rehydra geeft de huid energie, meer glans en ondersteunt de soepel-
heid van de huid. Rehydra Extreme is voor direct vochtherstel bij een zeer droge huid.

 
Rehydra Cleansing Milk: Vochtinbrengende reinigingsmelk voor de droge huid. Verwijdert als de werking van 
een zachte crème iedere vorm van vuil, beschermt de huid tegen uitdroging en bevordert de aanmaak van 
een natuurlijke beschermlaag van het huidoppervlak. ’s Morgens en ’s avonds met een wattenschijfje zacht 
masserend over gezicht en hals verdelen. 
 
Rehydra Cleansing Tonic: Vochtinbrengende tonic voor de droge huid. Zorgt voor een optimaal vochtgehalte 
van de huid en geeft gedurende meerdere uren een fris en ontspannen gevoel. ’s Morgens en ’s avonds na 
het reinigen met de Rehydra Cleansing Milk middels een wattenschijfje op het gezicht en hals aanbrengen. 
 
Rehydra Day Cream: De ideale dagcrème en make-up basis voor de droge huid. Deze bijzonder zachte 
crème geeft de huid het nodige vocht en direct een ontspannen gevoel. ’s Morgens na de reiniging licht 
inmasseren op gezicht en hals. Bevat een UV-filter. 
 
Rehydra Extreme Cream: Deze intensieve behandeling zorgt voor een direct herstel van de vochtbalans van 
de zeer droge huid of van de door buitenaf beschadigde, uitgedroogde huid. De ideale dag- en nachtcrème 
voor de zeer droge huid. ’s Morgens en ‘s avonds na de reiniging licht inmasseren op gezicht en hals. 
 
Rehydra Night Cream: De ideale nachtcrème voor de droge huid. Deze bijzonder zachte crème geeft de huid 
het nodige vocht en direct een ontspannen gevoel. ’s Avonds na de reiniging licht inmasseren op gezicht en 
hals. 
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Rehydra Intensive Fluid: Geconcentreerde emulsie voor het regelmatig intensief behandelen van een droge 
huid. Gedurende een maand iedere dag na de reiniging en voor het gebruik van de nachtcrème aanbrengen. 
Door de hoge concentratie Hydra Plus Complex geeft de fluid in korte tijd een zachte gladde uitstraling en 
brengt het vochtgehalte op peil. De behandeling iedere 2 tot 3 maanden herhalen. 

Rehydra Eye Contour Cream: Een oogcrème speciaal voor de droge huid rondom de ogen. ‘s Morgens en 
‘s avonds direct na de reiniging aanbrengen. Daarna desgewenst make-up aanbrengen.  
  
Rehydra Moisturizing Mask: Een crèmemasker ter normalisering van de droge huid. Het verzorgt, verzacht, 
werkt vochtinbrengend en laat een zijdezachte, gladde uitstraling achter. Het masker royaal aanbrengen op 
gezicht, hals en decolleté, 15-20 minuten laten inwerken en met lauwwarm water verwijderen. 


