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Introductie 
 
De meeste huid verzorgingsproducten behandelen de 
symptomen. De Kandesn lijn van Sunrider concentreert 
zich echter op de oorzaken. Samen met de Sunrider 
voedingsproducten wordt de huid gevoed, in balans 
gebracht en van binnen en buiten gereinigd.  
 
Al deze producten zijn voorzien van ingrediënten die 
uitsluitend zijn gemaakt van planten, kruiden en fruit. Er 
komen geen dierlijke bijproducten in voor, evenals géén 
kunstmatige geur- en kleurstoffen, collageen, lanoline, 
minerale olie, petroleum, placenta of andere chemicaliën. De 
meeste producten bevatten squalane, een zeer fijn 
moleculair product gewonnen uit olijfolie (de eerste persing) 
waarvan bekend is dat het de poriën niet afsluit. 
Sommige van deze ingrediënten zijn erg kostbaar, echter 
voor de Kandesn en Oi-lin lijn beschikbaar onder de 
winkelprijs omdat ze direct vanaf de eigen Sunrider fabriek 
ter beschikking staan.  
 
 
En als je de beste crèmes die er tegenwoordig voor de wat 
rijpere huid beschikbaar zijn wilt aanschaffen, kies dan de 
OI-LIN producten. 

 

       

KANDESN® en OI-LIN® 
huidverzorging 

 



KANDESN 
 

HUIDVERZORGINGSET 
(in 4 stappen) 

 
In de Kandesn huidverzorgingset zitten de 

volgende producten: 
 

* Cleansing cream: oppervlakte reinigen. 
* Cleansing foam: diepte reinigen. 
* Balancing splash: balanceren. 
* Deep Moisture Lotion: voeden. 

 

Cleansing Cream.  (Stap 1) 
Deze crème verwijdert op milde wijze alle make-

up, onzuivere vetten en met vetstoffen verbonden 
vuil van de huid, zonder de natuurlijke 

vochtigheidsgraad van de huid aan te tasten. Bij 
een gezonde en goed verzorgde huid is één keer 

per dag, met name voor het slapengaan, 
voldoende. Bij een vettige huid is het verstandig 

ook ’s morgens de huid te reinigen. 
Werkwijze: doe een beetje crème verdeelt op  het gezicht en hals, 

en wrijf dit uit. Hierna met een nat watje  het vuil opnemen. 
 

Cleansing Foam.   (Stap 2) 
Dit product reinigt de huid op een dieper niveau 

tot zelfs het laatste spoortje vuil en vet, maar ook 
van het vuil dat is opgelost in het huidvocht. 

Werkwijze: Doe een druppel op je hand en voeg 
water toe tot er schuim ontstaat. Breng dit aan 

op de huid en laat het even inwerken. Hierna met 
een nat watje het vuil opnemen. 
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Balancing Splash.   (Stap 3) 
Deze lotion brengt de huid weer tot rust, 
versterkt, stimuleert en herstelt het 
natuurlijke evenwicht en de 
beschermende zuurlaag. 
Werkwijze: doe een paar druppels op een 
nat watje of op je hand en dep het op je 
gezicht en hals. 
 

      Deep Moisture Lotion.   (Stap 4) 
De Nuplus (voeding) voor de huid. Het is 
een vloeibare crème die het  vochtgehalte 
reguleert, diep in de huid doordringt en 
deze voedt en beschermt tegen 
uitdroging. De lotion wordt snel door de 
huid opgenomen en heeft een neutrale 
geur. Werkwijze: doe verdeelt over de 
huid een beetje crème en masseer dit in 
de juiste richting.  
 
Voor een gevoelige huid, mensen met 
eczeem en voor  tieners met acné is in 
plaats van de Balancing Splash de 
Astringent nog effectiever!  
 

 
 
 

Deze producten kunnen door iedereen worden 
gebruikt want ze hebben een  balancerend effect. 
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KANDESN REVITALIZING MASQUE 
Je gezicht voelt erg opgefrist aan na het gebruik 
van dit product. Dit komt omdat het niet alleen 
voorzichtig en effectief overbodige huidcellen 
verwijdert maar het haalt er ook oppervlaktevuil 
en andere onzuiverheden af. Als je het masker 
verwijdert zie je  duidelijk het van de huid 
verwijderde vuil. Kandesn Revitalizing 
Masque reinigt diep zonder uitdroging zodat je 
huid vitaal en verjongd aanvoelt. Het brengt 

vocht in en beschermt tegen vrije radicalen door een combinatie 
met antioxidanten vitamines E en A. Ook bevat het natuurlijke  
middelen die verzachten zoals avocado olie, squalane en 
allantoïne. De zuurgraad is hetzelfde als de natuurlijke pH waarde 
van de huid. De huid wordt zacht en soepel. 

 
KANDESN SPA GIFT SET 
Deze cadeauset bevat een 
prachtige uitgebalanceerde 
combinatie van shampoo, 
conditioner, badolie, body scrub 
en massage olie. De shampoo is 
zacht en aangepast op de 

zuurgraad van de hoofdhuid, de bijbehorende conditioner voedt 
het haar, maar het haar wordt er niet slap van. De badolie 
schuimt heerlijk met verfrissende tonic, goed bij droog weer. In 
de bodyscrub is ruwe suiker en zeezout verwerkt om de huid te 
masseren waarbij vuil verdwijnt. Door warmteontwikkeling 
openen zich de poriën voor het reinigen. De massageolie is 
verrijkt met exotische oliën, kruiden en vitaminen die het lichaam 
verwarmt en stimuleert. De bloedstroom en lymfestroom worden 
verbeterd. 
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OI-LIN  
 
OI-LIN REPLENISH GEL 
 Deze zachte, zijdeachtige crème is gemaakt 
om de gebieden rondom de ogen en mond 
te voeden die extra gevoelig zijn voor 
rimpelvorming. Ook te gebruiken voor 
andere delen van het gezicht die ook een 
zachte maar intense behandeling kunnen 
gebruiken. Dus erg geschikt voor mensen 
met een gevoelige huid. De antioxidanten die 

aanwezig zijn in deze rijke samenstelling helpen de 
effecten van vrije radicalen te bestrijden die kleine plooien 
en rimpels veroorzaken. Ook te gebruiken als een intens 
vocht inbrengend masker. Als je voor de nacht een klein 
laagje aanbrengt sta je op met de zachtst mogelijke huid. 
 

OI-LIN REBUILD CRÈME 
 Deze heerlijke crème verandert de 
beschadigde huid of de huid met andere 
problemen zonder de opperhuidcellen 
nadelig te beïnvloeden. Het bevat uit planten 
getrokken Alpha Hydroxy zuren, die 
versnellen de natuurlijke cyclus van het 
vernieuwen en het verjongen van de huid 
door middel van het eerst verwijderen van 
de dode huidcellen. Sterke concentraties van 

kruidenextracten, essentiële oliën en antioxidanten werken 
gezamenlijk met de huid om een gezond en natuurlijk 
uiterlijk te krijgen door het aantal lijntjes en rimpels te 
verminderen.  
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OI-LIN SUPREME EMULSION 
Vier in één: voedt, maakt glad, verzacht 
en regenereert. Het bevat Alpha Hydroxy 
zuren waardoor de huid sneller 
regenereert. Het is ontworpen om lijntjes 
en rimpels te verminderen. Het is 
intensief vocht inbrengend, ideaal voor 
de droge huid. Het helpt om 
ouderdomsvlekken te voorkomen. 

 
 

OI-LIN NIGHT EMULSION  
Het versterkt de talglaag waardoor de 
huid er zachter en jonger gaat uitzien.  
Het lichaam is steeds aan het 
vernieuwen maar veel daarvan gebeurt 
s’nachts. Deze crème versnelt de 
lichaamsprocessen die voor vernieuwing 
zorgen. Maximale voeding voor de huid 

          door een exclusieve combinatie van 
          essentiële oliën, vitamine E en 
          kruidenextracten. 

 
 

OI-LIN NATURAL EMULSION SPF 30 
Is een zonnecrème. Het beschermt de 
huid tegen UVA en UVB stralen. Vol 
geconcentreerde antioxidanten met 
vitamine E en A alsook vitamine B. Het is 
waterbestendig, houdt de huid soepel en 
elastisch en remt het verouderingsproces. 
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OI-LIN WARM FACIAL SCRUB 
Verwen jezelf met deze OI-LIN scrub. Een 
heerlijke crème met kleine jojoba korreltjes. 
Tijdens massage wordt de huid warm en 
openen de poriën waardoor de huid diep 
wordt gereinigd. Supergeconcentreerd met 
kruiden extracten. De huid kleurt op en 
verzacht. 
 
 
 
OI-LIN DEEP MOISTURE LOTION 
Voedt de huid en zorgt ervoor dat de huid 
beter vocht vasthoudt en gezond blijft. Het 
bevat een  combinatie van groente- en 
citroenextracten, als ook essentiële oliën 
voor het vocht inbrengen en het 
verzachten van de huid.  
Nooit plakkerig of vettig. Deze lotion is licht 
en absorbeert gemakkelijk. 
 

 
 
OI-LIN LIQUID SOAP 
Deze vloeibare zeep is met geen andere 
zeep te vergelijken en is zowel  geschikt 
voor het gebruik bij de wastafel als onder 
de douche. Deze zachte en geavanceerde 
samenstelling is ideaal voor alle huidtypen 
maar speciaal voor de gevoelige of de 
droge huid. De huid voelt na het gebruik 
zacht en glad. 
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COSMETICA  
 

Kandesn Beschermende Foundation. 
Deze foundation is als geen andere, het geeft een 
zijdezacht gevoel, mooie dekking en voedt en 
beschermt de huid. Het is zeer licht en je voelt niet 
dat er iets op je gezicht zit. De beste ingrediënten 
worden gebruikt zoals jojoba olie en squalane. 

Squalane is afkomstig van de eerste persing van olijven, een fijne 
natuurlijke olie die in harmonie werkt met de eigen oliën van het 
lichaam. De foundation beschermt ook tegen de zon. De unieke 
formule zorgt ervoor dat de natuurlijke pH-waarde in stand wordt 
gehouden. Het laat de huid ademen en er mooi uitzien. Kleur: licht 
beige. 
 

Kandesn Compactpoeder. 
Dit poeder is een goede basis en geeft de make-up 
een lange houdbaarheid.  Het bevat natuurlijke 
ingrediënten van de hoogste kwaliteit. Het geeft een 
prachtige natuurlijke glans en verstopt de poriën 

        niet. Te verkrijgen in licht en donker. 
 

Kandesn Sheer Silk Transparante poeder. 
Luxueus en doorzichtig. Ideaal voor de afwerking en 
geeft een langdurige glans. Zeer licht, je voelt het 
niet op je gezicht. Het laat je huid ademen en geeft 
een mooi en soepel uiterlijk. Bevat ook squalane. In 
licht, medium en donker. 

 
Kandesn Blush. 
Mooi voor elke leeftijd. De diverse natuurlijke 
kleuren zijn gemaakt om te passen bij huidskleur, 
stemming of outfit. Het bevat o.a. vitamine E voor 
superieure antioxidanten en squalane. In 6 kleuren 
verkrijgbaar. 
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