
 

  

 

FACIAL SERUM 
HYPERPIGMENTATION 
KOJIC ACID 

Best ‘s avonds te gebruiken 
 

 
 

- Depigmenterend 
- Egaliseert de teint 
- Verzacht de huid 

 
15 ml |0,5 fl.oz 
 
GROUP 
FACE F | 4715 
 

PRODUCT 
 
Dit krachtige serum vermindert pimentvlekken en donkere vlekken. Geformuleerd 
met kojinezuur dat een krachtige depigmenterende werking heeft, zoethoutwortel 
extract, dat de huid witter maakt en Vit. E om de huid te helpen ophelderen. Dit 
serum zal helpen bij het aanpakken van problemen zoals donkere vlekken, 
hyperpigmentatie, schade door de zon en onregelmatigheden in de huidskleur, 
waardoor u een mooie, gladde, heldere en egale huidskleur krijgt. 
 

ONZE BELOFTE 
 
Dit serum helpt huidverkleuringen, zoals donkere vlekken, acnevlekken en 
ouderdomsvlekken te verminderen. Een verhelderend serum dat hyperpigmentatie 
aanpakt en een mooi gebalanceerde, egale huidskleur onthult. 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Breng 's avonds 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. 
 
Kojinezuur (Kojic acid): 
Bijproduct van het fermentatieproces van moutrijst voor gebruik bij de productie van 
sake. Kojinezuur of kojiczuur is zeer doeltreffend voor het ophelderen van een 
ongelijkmatige huidskleur. Het remt de vorming van het enzym tyrosinase, dat 
verantwoordelijk is voor melanine. Het werkt goed als anti-pigment en behoudt een 
stabiele huidskleur. Bovendien verzacht het de huid en is het een krachtig 
antioxidant. 
 
Zoethoutwortel extract (Glycyrrhiza Glabra Root Extract):  

Zoethoutwortel extract verlaagt het melaninegehalte wanneer het op de huid wordt 
aangebracht en vermindert zo huidpigmentatie. Het werkt ontstekingsremmend, 
antibacterieel en kalmerend voor de huid.  
 
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 
 
Aloe barbadensis Leaf Juice**, Propanediol, Maltodextrin, Kojic Acid, Glycyrrhiza 
glabra Root Extract**, Aqua, Glycerin, Xanthan Gum, Tocopheryl Acetate, Citric 
Acid, Phytic Acid, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate (**certified 
organic) 
 
 


