
WERKING RETINOL & GEBRUIK 

Uit onderzoek blijkt dat Vitamine C serum + Retinol serum een goede combinatie is om 
nog meer resultaat te zien. Gebruik overdag Vitamine C en ‘s nachts Retinol. Gebruik  
Breng ‘s avonds een kleine hoeveelheid retinol serum aan op een schone en droge huid. Laat het 
serum inwerken. Breng vervolgens een vocht inbrengende crème aan. Bewaar het Retinol serum 
op een koele en donkere plek. 

Heb je een gevoelige huid? Beperk het gebruik met een paar avonden en bouw het daarna 
rustig op. 
Het retinol serum is geschikt voor alle huidtypen, met uitzondering: van een extreem gevoelige 
huid, als je exeem hebt of zwanger bent. 

Purging 
Je huid kan de eerste dagen/weken wat onrustig(er) worden. Het is belangrijk om toch door te 
gaan met het gebruik, ook al voelt dat tegenstrijdig. Purging ofwel zuiveren houdt in dat je huid 
druk bezig is met het kwijtraken van alle opgekropte narigheid. Wees gerust: de puistjes die je nu 
ineens ziet opkomen, verdwijnen binnen enkele dagen/weken, waarna je huid zal verbeteren. 
Puistjes die het gevolg zijn van purging (zuivering) zullen nooit langer dan vier weken aanhouden. 
Bovendien verschijnen puistjes op dezelfde plaats op de huid als ze normaal zouden doen. 
Ofwel: verschijnen je puistjes altijd al op je kin en voorhoofd, dan doen ze dat nu ook als je huid 
wordt gezuiverd. Krijg je ineens op heel andere plekjes last van je gezicht last van irritatie en 
onrust, dan is de kans groot dat er sprake is van een irritatiereactie en dat je beter kunt stoppen 
met het product. 

Zuinig in gebruik 
Een serum kan duurder lijken dan een dag- of nachtcrème, maar is in praktijk veel zuiniger in 
gebruik. Door de hoge concentratie aan werkzame stoffen in Retinol Serum hoef je er namelijk 
maar een klein beetje van aan te brengen op de gezichtshuid. 

 

Ingredienten Retinol Serum: Aqua(Water), Butylene Glycol, Camellia Japonica 

Flower Water, Hyaluronic Acid, Hydrogenated Retinol, Zymomonas 

Ferment Extract, Ascorbic Acid(Vitamin C), Capryloyl Silk Amino 

Acids, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Allantoin, Aesculus 

Hippocastanum(Horse Chestnut) Extract, Adonis Amurensis Extract 


