
 

  

 

FACIAL SERUM 
EVEN SKIN TONE 
FERULIC ACID 

 
 

- Verheldert de huid 
- Stimuleert huidregeneratie 
- Beschermt tegen pigmentvlekken 

 
15 ml |0,5 fl.oz 
 
GROUP 
FACE F | 4515 
 

PRODUCT 
 
Dit serum bevat een synergetische antioxidantcombinatie van ferulinezuur en pure 
vitamine C en E om uw huid beter te beschermen tegen schadelijke invloeden van 
buitenaf veroorzaakt door vrije radicalen. Naast de antioxidant beschermende 
voordelen, verbetert deze formule de tekenen van veroudering en beschadiging 
door zonlicht door fijne lijntjes en rimpels te verminderen, terwijl het uw teint 
verstevigt en verheldert. 
 

ONZE BELOFTE 
 
Dit snel absorberende en hydraterende serum beschermt de huid tegen vrije 
radicalen en gaat leeftijdsgebonden schade tegen. Neutraliseert vrije radicalen 
veroorzaakt door UV-stralen en vervuiling, vertraagt vroegtijdige veroudering van de 
huid. Verbetert de glans en zorgt voor een stralende en egale teint. 
 

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. Blijf uit de buurt van directe blootstelling aan de zon en gebruik 
zonnebescherming voor betere resultaten. 
 

BOTANISCHE ACTIEVEN 
 
Vitamine C (Ascorbyl glucoside):  
Ascorbylglucoside is een stabiele vorm van vitamine C, gecombineerd met van 
zetmeel afgeleide glucose. Vitamine C biedt grote voordelen, zoals de verbetering 
van een ongelijkmatige teint, fijne lijntjes, en het stimuleren van de 
antioxidantvoorraad van de huid en verbetert de afweer van de huid tegen milieu-
invloeden.Collageen wordt gevormd uit vitamine C, wat het belang van deze 
vitamine voor een gezonde en aantrekkelijke huid impliceert. De productie van 
stabiel collageen gaat rimpels tegen en zorgt voor uniformiteit in de teint en textuur 
van de huid. 
 
Ferulinezuur (Ferulic acid): 
Ferulinezuur, ook wel ferulazuur genoemd, is een superkrachtig antioxidant die de 
huid beschermt tegen milieu-invloeden + zonneschade, terwijl het ook helpt andere 
antioxidanten in de formule te stabiliseren. Helpt ook bij te dragen aan een egalere 
teint van de huid. Ferulinezuur is een fenolische antioxidant die van nature 
voorkomt in zemelen en bamboescheuten. Onderzoek heeft aangetoond dat het zijn 

eigen voordelen voor de huid biedt, terwijl het ook de stabiliteit van andere 
antioxidanten, zoals vitamine C en E, verbetert, wanneer het met hen wordt 
gecombineerd. 
 
Vitamin E (Tocopherol):  
Vitamine E heeft veel eigenschappen, maar het onderscheidt zich als de vitamine 
van jeugd en schoonheid. Het is een antioxidant die cellen beschermt tegen alle 
externe agressie, zoals vervuiling, pesticiden en stress, de belangrijkste oorzaak 
van vroegtijdige veroudering. Vitamine E draagt ook aanzienlijk bij tot de productie 
van energie. 
 
 

INGREDIËNTEN 
 
Aqua, Propanediol, Cellulose Gum, Ferulic Acid, Ascorbyl Glucoside, Glyceryl 
Caprylate, Xanthan Gum, Glyceryl Undecylenate, Tocopheryl Acetate, Phytic Acid, 
Benzyl Alcohol. 
 


