
ADVANCED SKIN RESURFACING & PEELINGS

Een cocktail van PHA zuren, vitamines, enzymen en peptides die je huid
van binnenuit vernieuwt en verbetert, zonder hersteltijd, minimale

bijwerkingen en meteen de zon in!

Flinke vermindering van bestaande huidproblemen en een betere
weerstand tegen invloeden van buitenaf

Na 1 behandeling van 45 minuten direct zichtbaar en voelbaar resultaat
Na een kuur van 4 behandelingen maandenlang genieten van de effecten

Een egalere, zachtere en gladdere huid met een super glow!



De huidverbeterende peelings & producten van Ekseption:

Soft Touch (Glow Boost) Pure Skin Ferulic Peptide Water Infusion

* Voorbereiding op 
heftigere peeling, egalere 
huid, anti-ageing
* Werkt 7 dagen door in 
de huid 
* Soft peeling
* Voorbereiding van de 
huid niet verplicht
* Mogelijke bijwerkingen: 
kortdurende roodheid
* PH 3,5, 13% zuren: 
lactobionic, gluconolactone,
hyaluronzuur, 
natriumlactaat

* Bij actieve acne, 
onzuiverheden en een vette
huid 
* Werkt 7 dagen door in 
de huid 
* Soft peeling
* Voorbereiding van de 
huid is aan te raden
* Mogelijke bijwerkingen: 
kortdurende roodheid
* PH 2.75, 27% zuren: 
gluconolactone, salicylzuur 
amandelzuur, 
natriumlactaat

* Bij ontstekingen, rosacea,
photo veroudering, grove 
poriën en fijne rimpels
* Werkt 7 dagen door in 
de huid 
* Soft Peeling
* Voorbereiding van de 
huid is aan te raden
* Mogelijke bijwerkingen: 
kortdurende roodheid
* PH 3,25, 18% zuren: 
ferulinezuur, melkzuur

* Bij extreem droge,  
vermoeide, doffe huid en 
ruwe huid 
* Werkt 7 dagen door in 
de huid 
* Medium peeling
* Voorbereiding van de 
huid verplicht
* Mogelijke bijwerkingen: 
kortdurende roodheid
* PH 2.75, 45% zuren: 
gluconolactone, melkzuur, 
hyaluronzuur, 
natriumlactaat

Lacto Gluco White Up Peptide White Up + Peptide

* Bij verdikte hoornlaag, 
hyperkeratosis en bultjes
* Werkt 7 dagen door in 
de huid 
* Medium peeling
* Voorbereiding van de 
huid is verplicht
* Mogelijke bijwerkingen: 
kortdurende roodheid
* PH 2.25, 50% zuren: 
melkzuur, natriumlactaat

*Bij post-acne, littekens en 
grove poriën
* Werkt 7 dagen door in 
de huid 
* Medium peeling
* Voorbereiding van de 
huid is verplicht
* Mogelijke bijwerkingen: 
kortdurende roodheid
* PH 2.75, 40% zuren: 
gluconolactone, 
natriumlactaat, 
hyaluronzuur

* Bij hyperpigmentatie, 
melasma en zonschade
* Werkt 7 dagen door in 
de huid 
* Medium peeling
* Voorbereiding van de 
huid is verplicht
* Mogelijke bijwerkingen: 
kortdurende roodheid, 
lichte jeuk of branderigheid
* PH 2.25, 22% zuren: 
lactobionic, gluconolactone,
fytinezuur, tranexamine,  
natriumlactaat

* Bij hyperpigmentatie, 
melasma en zonschade
* Werkt 7 dagen door in 
de huid 
* Medium tot diepe peeling
* Voorbereiding van de 
huid is verplicht
* Mogelijke bijwerkingen: 
kortdurende roodheid, 
lichte jeuk of branderigheid
* PH 2.0, 34% zuren: 
lactobionic, gluconolactone,
fytinezuur, tranexamine,  
natriumlactaat

Ageless Peptide Ageless + Peptide Retin-Oil

* Bij huidveroudering, 
dehydratie, verslapping
* Werkt 7 dagen door in 
de huid 
* Medium peeling
* Voorbereiding van de 
huid is verplicht
* Mogelijke bijwerkingen: 
kortdurende roodheid, jeuk 
of branderigheid
* PH 2.25, 20% zuren: 
lactobionic, gluconolactone,
melkzuur, amandelzuur, 
hyaluronzuur, 
natriumlactaat

* Bij huidveroudering, 
dehydratie, verslapping
* Werkt 7 dagen door in 
de huid 
* Medium tot diepe peeling
* Voorbereiding van de 
huid is verplicht
* Mogelijke bijwerkingen: 
kortdurende roodheid, jeuk 
of branderigheid
* PH 2.0, 40% zuren: 
lactobionic, gluconolactone,
melkzuur, amandelzuur, 
hyaluronzuur, 
natriumlactaat

* Sterk anti ageing, vette 
huid 
* Werkt 30 dagen door in 
de huid 
* Diepe peeling
* Voorbereiding van de 
huid is verplicht
* Mogelijke bijwerkingen: 
kortdurende roodheid, jeuk 
of lichte beursheid
* PH 2.0, 6% zuren: 
retinol, salicylzuur in unieke
olie textuur



All in One Cleanse & Peel Micellar Water Enzym Powder Salicyl Powder

* Reinigend, voedend en 
hydraterend
* Verwijdert dode 
huidcellen en 
onzuiverheden
* Herstelt de PH waarde
* PH 4.5
* Bevat gluconolactone en 
sodium lactate

* Reinigend, licht peelend
* Verwijdert dode 
huidcellen en 
onzuiverheden
* Herstelt de PH waarde
* PH 4.0
* Bevat gluconolactone en 
sodium lactate

* Egaal maken van de huid
* Verwijdert dode 
huidcellen en toxines
* Maakt de huid zacht
* Brengt de huid in balans
* PH 4.0
* Bevat papaya
* Poeder i.c.m. water 
maakt een zacht schuim

* Egaal maken van de huid
* Verwijdert dode 
huidcellen en toxines
* Maakt de huid zacht
* Brengt de huid in balans
* PH 4.0
* Bevat papaya en 
salicylzuur
* Poeder i.c.m. water 
maakt een zacht schuim

Black Powder Detox Monsoon Mist All Day Shield Ultim Eyes

* Diep reinigend
* Detox “stofzuigereffect”
* Zwarte korrels 
inmasseren tot een zwarte 
crème
* Bevat charcoal, 
microcrystalline, mannitol
* Pas op met licht kleding, 
kan vlekken

* Neutraliseert vrije zuren 
uit reinigingsproducten
* Creëert een betere 
doordringbaarheid van 
crèmes
* PH 7.5
* Bevat sodium lactate
* Verfrissende spray

* Dagcrème
* Zweetproof
* UV factor 50
* PH 4.0
* Bevat ferulic acid, 
vitamine E, UV factor 50 uit
algen extracten, 
Helioguard 365 
* Geeft geen witte waas op
het gezicht 

* Vermindert droge ogen, 
verslapping en een 
vermoeide huid 
* Vermindert fijne lijntjes, 
wallen en donkere kringen
* Activeert exfolierende 
enzymen
* PH 5.0
* Bevat Unirepair T-43 en 
lactobionzuur
* Kan de eerste 2 dagen 
iets prikken op de huid

Ice Cream Repair Caviar Repair Caviar Activator Caviar Liquid Mask

* Herstelt de huid en voedt 
intensief
* Vermindert 
ontstekingsreacties en 
roodheid 
* Stimuleert de cellen en 
laat wondjes snel genezen
* Vooral geschikt voor de 
drogere huid 
* PH 5.0
* Bevat bio-plac, retinol, 
vitamine E en unirepair T-43
* Volle crème met 
lichtzoete geur

* Herstelt de huid en voedt 
intensief
* Vermindert 
ontstekingsreacties en 
roodheid 
* Vooral geschikt voor de 
vettere huid 
* PH 5.0
* Bevat kaviaarextracten, 
retinol, vitamine E en 
unirepair T-43
* Lichte crème met frisse 
geur

* Verlaagt de PH waarde 
van de huid, vermindert 
pigmentatie, maakt de huid 
zacht, exfolieert, stimuleert 
de celvernieuwing
* Vermindert 
ontstekingsreacties, 
roodheid en bereidt de huid
voor op een peeling
* Herstelt de huid en voedt 
intensief
* Bevat een combinatie van
diverse zuren, enzymen, 
vitamines en peptides

* Voedend en hydraterend
* Vermindert de 
zichtbaarheid van fijne 
lijntjes
* Te gebruiken als masker 
of serum
* Bevat kaviaarextracten, 
retinol en laag moleculair 
hyaluronzuur
* Verfrissende spray

Ageless Cocoon Hydration Sparkle White Up Sorbet Retin-Oil Booster

* Nachtcrème
* Vermindert rimpels en 
verstevigt de huid 
* Stimuleert exfolierende 
enzymen
* PH 5.0
* Bevat Juveleven, lipo-
peptides, lactobionic acid, 
gluconolactone, sodium 
lactate
* Voor de droge huid

* Nachtcrème
* Herstelt de PH waarde en
vochtgehalte van de huid 
* Vermindert ruwheid en 
hyperpigmentatie
* Activeert exfoliatie
* PH 5.0
* Bevat lactid acid en 
sodium lactate
* Vooral voor de vette en 
gecombineerde huid

* Nachtcrème
* Verlaagt de PH en 
hyperpigmentatie
* Hydraterend en 
exfolierend
* PH 5.0
* Bevat tranexamic acid, 
lactobionic acid en 
melostatine

* Vermindert fijne lijntjes en
verkleuring
* Vermindert grove poriën
* Vergroot de 
doorlaatbaarheid van de 
huid 
* Bevat retinol 0,3% en 
vitamine E
* Olie textuur
* Niet bij zwangerschap 
* UV bescherming nodig


