
 

  

 

FACIAL SERUM 
ANTI-ACNE  
NIACINAMIDE 

 
 

- Vermindert talgproductie 
- Egaliseert de huidtextuur 
- Versterkt de huidbarrière 

 
15 ml |0,5 fl.oz 
 
GROUP 
FACE F | 4215 
 

PRODUCT 
 
Een hydraterend serum dat de huidbarrière versterkt, de omvang van de poriën 
zichtbaar minimaliseert en een ongelijkmatige teint verfijnt. Niacinamide helpt 
onvolkomenheden te verminderen en maakt de teint gladder. Het helpt de 
barrièrefunctie van de huid te verbeteren om haar te beschermen tegen schadelijke 
invloeden van buitenaf en om vochtverlies te voorkomen. 
 

ONZE BELOFTE 
 
Een serum speciaal ontwikkeld om de barrièrefunctie van de huid te verbeteren. 
Niacinamide helpt huidoneffenheden te verminderen, het natuurlijke talggehalte in 
evenwicht te brengen en de hydratatie van de huid te stimuleren. Het serum 
voorkomt dat de huid water verliest en beschermt haar tegen vervuilende en 
irriterende stoffen. Tegelijkertijd maakt dit serum de huidtextuur gladder en 
verfijnder.  
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Breng 2-4 druppels aan op een gereinigd gezicht en masseer zachtjes in. Wacht tot 
het serum volledig is opgenomen en gebruik vervolgens moisturizers en 
oliebehandelingen om al het goede in te sluiten en de effecten van het serum te 
verbeteren. 
 

BOTANISCHE ACTIEVEN 
 
Aloë vera (Aloe barbadensis):  
Aloë Vera is een van de meest complete cosmetica-actieve bestanddelen. De 
kracht van vetplanten (zoals Aloë vera) om te overleven in ruwe omgevingen is te 
danken aan hun ongelooflijke vermogen om vocht vast te houden. Ze zijn ook zeer 
ontstekingsremmend, antimicrobieel en antibacterieel. Al deze factoren maken 
succulenten uitstekend in huidverzorgingsformules. Ze bezitten uitzonderlijke 
hydraterende, huidherstellende eigenschappen en zijn erg ontstekingsremmend en 
verzachtend. 
 
Niacinamide (Vitamin B3):  
Niacinamide, of vitamine B3, is een zeer effectief huidherstellend ingrediënt dat de 
zichtbaarheid van vergrote poriën, een ongelijkmatige teint, fijne lijntjes en dofheid 
zichtbaar kan verbeteren. Niacinamide verbetert de conditie van de huid, heeft 
ontstekingsremmende effecten, bestrijdt onzuiverheden, verheldert 
hyperpigmentatie, ontstopt poriën, behandelt tekenen van veroudering, en vult 
tegelijkertijd de hydratatie aan. 
 
Extract van witte wilgenbast (Salix Alba Bark Extract):  
Dit natuurlijke plantenextract is rijk aan salicylzuur, uiterst geschikt om de huid te 
ontsmetten, kalmeren en astringeren. Het werkt zeer ontstekingsremmend, 
antimicrobieel en antibacterieel. 
 
Glycerine (Glycerin):  
Glycerine is een zogeheten humectant. Het is een lichaamseigen stof die zich in de 
bovenste laag van onze huid (de hoornlaag) bevindt. Daarnaast kan glycerine ook 
worden gebruikt als ingrediënt in huidproducten. Het is vochtinbrengend en heeft 
het vermogen om water aan te trekken en vocht vast te houden.  
 
 

INGREDIËNTEN 
 
Aloe barbadensis Leaf Juice**, Propanediol, Maltodextrin, Niacinamide, Aqua, 
Glycerin**, Salix Alba Bark Extract, Glyceryl Caprylate, Xanthan Gum, Glyceryl 
Undecylenate, Citric Acid, Phytic Acid, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate (**certified organic) 


