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REGENEREREND ‘OVERNIGHT’ SERUM VERRIJKT MET 
ALFAHYDROXYZUREN (AHA'S)  EN INGEKAPSELD PRO-
RETINOL 

Multi Renewal Night Peeling Serum is een vloeibare textuur die gedurende 
de nacht zorgt voor een hernieuwing van je huidcellen met als resultaat een 
zachtere, meer stralende en uniforme huid.  Geschikt voor alle huidtypes *  
‘* bouw de behandeling op in functie van de gevoeligheid en reactiviteit 
van je huid’  

Voordelen 
• Bevordert huidvernieuwing
• Zorgt voor een stralende huid
• Herstelt de zachtheid en hydratatie van de huid
• Brengt het microbioom in evenwicht

Hoofdbestanddelen 

• Ingekapseld Pro-Retinol 6,6%: Afgeleid van de Vitamine A die de huid van
binnenuit vernieuwt

• Melkzuur 5,6%: Alpha-hydroxyzuur (AHA) met een hydraterende en
vernieuwende werking (keratolytisch) van de huid die het doordringen van
de de werkzame stoffen bevordert

• Amandelzuur (Mandelic acid) 5%: Alpha-hydroxyzuur met exfoliërende en
hydraterende eigenschappen

• Pyrodruivenzuur (Pyruvic acid) 1%: Alpha-hydroxyzuur (AHA) dat de
vorming van nieuw collageen en elastische vezels stimuleert

• Bakuchiol 0,5%: Vertraagt het verouderingsproces. Is een plantaardig
‘retinol-like’ bestaanddeel.

• Orobanche rapum extract 0,5%: Plantaardige werkstof die de
huidvernieuwing op natuurlijke wijze stimuleert

• Prebioticum 0,5%: Stimuleert de groei van gunstige huidflora ten nadele
van ongewenste flora

• Vitamine C 0,5%: Natuurlijke antioxidant voor bestrijding van vrije
radicalen



• Centella Asiatica 0,5%: Stimuleert het aanwezige collageen in de huid en 
de huidregeneratie 

• Hyaluronzuur 0,1%: Houdt de huid gehydrateerd, stevig en soepel, vult 
fijne rimpeltjes op 

Tevredenheidsscore bij de gebruikers 

77% een meer gehydrateerde huid  

70% een gladdere, stralende huid 

57% voor een zichtbaar jonger uitziende huid 

Gebruik 
 
1 - 2 keer per week tot de huid gewend is aan het product. Mogelijk voor 
dagelijks gebruik, afhankelijk van je eigen huidtolerantie. 
 
Breng 's avonds 3-4 druppels aan op een droge huid van gezicht, hals en 
decolleté na reiniging. Masseer tot de peeling volledig geabsorbeerd is. Het 
hoeft niet afgewassen te worden. 
 
Aanbevolen wordt om dagelijks een zonnefilter te gebruiken. (Sun 
Protection Super Fluid SPF 50). 
 
Product info  
 
Inhoud: 30 ml 

CNK: 4472-148 

Publieksprijs: € 34.95 

Dermatologisch & oftalmologisch getest  

Hoge huidtolerantie 

Zeer hoge oogtolerantie 

Aangepaste pH van 4 

Verkrijgbaar in de apotheek  

 

Optimaliseer je huidverzorgingsroutine met  

4472-114 Multi Rejuvenation Serum 

4472-270 Superfluid Sunscreen IP50 

4472-106 Multi Repair Night Cream 


