
Nieuwe cellen aanmaken,  
kapotte repareren, afvalstoffen 
opruimen... Je huid is 24/7 aan 
het werk. Om dit proces te  
ondersteunen kun je af en toe 
een peeling doen. En dankzij 
Lancôme’s Visionnaire Crescendo 
Progressieve Nachtpeeling kan 
dat gewoon thuis.  
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Slapend mooi  
worden, wie wil  
dat nou niet?

In 2 fasen worden je 
poriën verkleind,  

vlekjes vervaagd en  
lijntjes verminderd

M
oest je voorheen naar een professio- 
nele kliniek of salon voor een  
effectieve peeling, nu kun je deze 
gewoon thuis in je eigen badkamer 
doen. Geïnspireerd op dermato- 

logische peelings, ontwikkelde Lancôme Visionnaire 
Crescendo Progressieve Nachtpeeling, met hoge con-
centraties effectieve bestanddelen voor snel resultaat.  
Je gebruikt de peeling ’s avonds, waardoor hij gedu-
rende de nacht zijn werk doet en je dus al slapend 
mooi wordt. Wie wil dat nou niet? 

Hoe gebruik je Visionnaire Crescendo  
Progressieve Nachtpeeling?
Visionnaire Crescendo Progressieve Nachtpeeling 
bestaat uit twee fases. De twee-in-één-flacon is goed 
voor één kuur van een maand. De textuur van beide 
fasen van de peeling is vergelijkbaar met die van een 
serum. Het smeert heerlijk en trekt snel in – fijn als je  
’s avonds snel onder de wol wilt. De eerste 14 avonden 
breng je fase 1 aan, de voorbereidende fase. Dode 
huidcellen worden verwijderd en de celvernieuwing 
wordt gestimuleerd dankzij 5% natuurlijke fruitzuren 
en een exfoliërend extract uit quinoazemelen. De  
daarop volgende 14 avonden gebruik je fase 2, de  
versnellende fase. Deze bevat maar liefst 10% salicyl- 
en glycolzuur, bestanddelen die ook in medische  
peelings worden gebruikt. 

Hoe zit het met andere verzorgingsproducten?
De peeling is te combineren met je eigen vertrouwde 
huidverzorgingsroutine. Het product is op zichzelf al 
voedend genoeg, maar wie meer comfort en hydratatie 
wil, kan nadat de peeling is ingetrokken bijvoorbeeld 
een nachtcrème aanbrengen. Zonnen wordt tijdens het 
gebruik van Visionnaire Crescendo Progressieve 
Nachtpeeling sterk afgeraden en het is belangrijk om 
gedurende de hele kuur overdag zonbescherming met 
minimaal SPF 15 te gebruiken. Deze nieuwe peeling  
is niet geschikt voor de erg gevoelige huid.

Welk resultaat kun je verwachten?
Het resultaat is uiteraard optimaal wanneer je de kuur 
helemaal afmaakt. Al tijdens de eerste fase oogt de 
teint egaler en straalt de huid meer dan daarvoor. Na 
de tweede fase zijn rimpels en pigmentatie zichtbaar 
verminderd, poriën verkleind, onzuiverheden aange-
pakt en donkere vlekjes vervaagd. Bovendien is je huid 
in staat om ingrediënten uit skincare-producten beter 
op te nemen, nu dode huidcellen zijn verwijderd. Kort-
om: snel zichtbaar effect. 

Hoe vaak mag je Visionnaire Crescendo  
Progressieve Nachtpeeling gebruiken? 
Na het voltooien van één kuur van een maand, geef je 
je huid minimaal één maand ‘rust’. Zie het gebruik van 
de Visionnaire Crescendo Progressieve Nachtpeeling- 
kuur als een intervaltraining: in fase 1 bouw je de con-
ditie van je huid geleidelijk op, fase 2 is een sprintje 
naar de finish en daarna volgt een periode van herstel. 
Het resultaat is na één kuur al verbluffend, maar het 
effect is nóg beter als je de kuur vaker herhaalt.

Lancôme Visionnaire 
Crescendo Progressieve 
Nachtpeeling, € 75 per kuur
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