
Dit is een kuurproduct, waarbij uitleg van de 
huidcoach noodzakelijk is.

Asolution Serum is een geavanceerd, mild en 
effectief alternatief voor Retinol dat de huid in 
meerdere opzichten aanzienlijk verbetert. Dit 
innovatieve serum is speciaal ontwikkeld om de 
huid te egaliseren én de stevigheid daadwerkelijk 
te verbeteren. Bij huidveroudering zorgt dit serum 
voor extra vitaliteit, een egale teint en zichtbare 
regeneratie. Ook de onzuivere huid heeft veel 
baat bij dit product. Grove poriën en acne 
worden doeltreffend aangepakt en dat zorgt voor 
een gave, frisse en zuivere huid.

Het serum bevat onder andere het geavanceerde 
ingrediënt Granactive Retinoid. Dit is een 
werkstof dat in combinatie met de juiste actives 
net zo effectief werkt als vitamine A-zuur crème 
(dat gewoonlijk alleen op recept verkrijgbaar 
is), echter is de kans op huidirritaties vele malen 
minder. Granactive Retinoid bestrijdt fijne lijntjes 
en rimpels, verbetert de elasticiteit van de huid 
en zorgt voor een stevige huid met een zacht 
aanvoelende en verfijnde textuur. Pigmentaties 
en huidverkleuringen verminderen en de 
helderheid van de huid wordt verbeterd, voor 
een opvallend gezonde en egalere huid. De 
krachtige antioxidant Ronacare AP zorgt voor 
een langdurige bescherming van de huid tegen 

onder andere UV-straling. De weerstand van de 
huid wordt hierdoor verbeterd en de natuurlijke 
huidbarrière wordt versterkt.

Eén van de ingrediënten die voor de juiste 
synergie zorgt is de actieve werkstof Ronacare 
Serene Shield. Dit internationaal award 
winnend ingrediënt vermindert onder andere 
ontstekingsreacties in de huid. Een zeer 
belangrijke eigenschap is het opnieuw in balans 
brengen van een natuurlijke, gezonde huidflora 
door niet alleen het overtollig talg te reguleren, 
maar ook de productie van talg te verminderen. 
Ronacare Serene Shield pakt onzuiverheden en 
(jeugd)puistjes direct en effectief bij de basis aan. 
Hierdoor wordt de huid egaler, grove poriën 
verminderen en de huid wordt frisser. Een huid 
helder qua teint, zuiver en beter weerbaar tegen 
schadelijke externe invloeden, wie wil dat nu niet?

Gebruik:
Na het zorgvuldig reinigen van de huid, een paar 
druppels serum ’s morgens en ’s avonds voor de 
herstellende crème aanbrengen op het gelaat, hals 
en decolleté voor een huidverbeterende toevoeging 
op het hannah systeem. Het Asolution Serum vormt 
de ultieme synergetische aanvulling op de Brilliant 
Touch. Beide producten zorgen voor een heldere 
teint en een mooie egale uitstraling. Let op, dit serum 
is niet geschikt voor gebruik rondom de ogen.

Asolution Serum
• Vermindert rimpelvorming en fijne lijntjes
• Herstelt de (UV-)beschadigde huid
• Drastische aanpak van hyperpigmentatie en huidverkleuringen
• Ondersteunt de vermindering van onzuiverheden
• Teintverfrissend
• Antioxidant boost
• Volume verbeterend

Verkrijgbaar in: 30 ml.

Ingrediënten: C12-15 Alkyl Benzoate, Dicaprylyl Ether, Octyldodecanol, Squalane, Ethylcellulose, Dimethyl Isosorbide, 
Bis-Ethylhexyl Hydroxidimethoxy Benzylmalonate, Butyl Hydroxycyclohexane Carboxylate, Hydroxypinacolone Retinoate

vind hannah huidcoach op:
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