
 

  

 

FACIAL SERUM 
SKIN RENEWAL 
GLYCOLIC ACID 

Best ‘s avonds te gebruiken 
 

 
 

- Exfolieert de huid 
- Verheldert de huid 
- Verbetert hydratatie 

 
15 ml |0,5 fl.oz 
 
GROUP 
FACE F | 5015 
 

PRODUCT 
 
Een doeltreffend exfoliërend serum met glycolzuur en Vit. E dat de huidvernieuwing 
bevordert, een doffe huid bestrijdt, oneffenheden voorkomt en de teint egaliseert. 
Frequent gebruik helpt het vernieuwingsproces van de huid te versnellen, waardoor 
een frisse, nieuwe huid aan de oppervlakte komt, die er jonger en frisser uitziet. 
 

ONZE BELOFTE 
 
Een serum speciaal ontwikkeld om het huidvernieuwingsproces te versnellen. Bij 
regelmatig gebruik brengt het een frisse, nieuwe huid aan de oppervlakte. De huid 
ziet er jonger uit dankzij de versnelde celvernieuwing. 
 

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. Blijf uit de buurt van directe blootstelling aan de zon en gebruik 
zonnebescherming voor betere resultaten. Niet combineren met andere directe 
zuren of retinoïden om irritatie te voorkomen. 
 

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. 
 
Glycolzuur (Glycolic acid): 
Glycolzuur is een wateroplosbaar alfahydroxyzuur (AHA) gemaakt van suikerriet en 
helpt het huidoppervlak te vernieuwen en de hydratatie aanzienlijk te verbeteren. In 
zijn hoedanigheid als exfoliant kan het helpen dode huidcellen te verwijderen om 
het huidoppervlak te vernieuwen, wat resulteert in de verbetering van verschillende 
tekenen van veroudering, waaronder schade door de zon, een ongelijkmatige teint, 
ruwe, schilferige plekken van de huid, fijne lijntjes en rimpels. 
 
Vitamine 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. 
 
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**, Glycerin**, Maltodextrin, Glycolic Acid, Glyceryl 
Caprylate, Xanthan Gum, Glyceryl Undecylenate, Tocopherol, Aqua, Citric Acid, 
Phytic Acid, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate. (**certified 
organic) 
 
 


