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The retinoid family comprises vitamin A (retinol) and its natural derivatives such as 

retinaldehyde, retinoic acid, and retinyl esters, as well as a large number of 

synthetic derivatives (Antille et al 2004). Vitamin A cannot be synthesized by the 

body; hence it needs to be supplied to the body.

Retinol is an ingredient that promotes skin renewal and enhances collagen 

production . To become active, retinol must first be converted to retinoic acid (the 

active form and a well known anti-ageing agent) .When applied to human skin, it 

penetrates and is sequentially oxidized in the formation of retinaldehyde or retinal  

which can be further oxidized to retinoic acid, causing retinoic acid–like effects

(J Invest Dermatol. 1995;105:549-556.).

Retinol Conversion

What is Retinol?

Wat is Retinol?
De retinoïdenfamilie omvat vitamine A (retinol) en 
bestaat uit natuurlijke derivaten zoals retinaldehyde, 
retinoïnezuur en retinylesters, evenals een groot aantal 
synthetische derivaten (Antille et al 2004). Vitamine 
A kan niet door het lichaam worden aangemaakt; 
vandaar dat het aan het lichaam moet worden 
geleverd.

Retinol is een ingrediënt dat huidvernieuwing 
bevordert. Om actief te worden moet retinol eerst 
worden omgezet in retinoïnezuur (de actieve vorm en 
een bekend anti-verouderingsmiddel). Wanneer het op 
de huid wordt aangebracht, dringt het in de huid en 
wordt het geoxideerd tot de vorming van retinaldehyde 
of retinal, dat verder kan worden geoxideerd tot 
retinoïnezuur. (J Invest Dermatol. 1995;105:549-556.).

RETINOL

Retinol works on three major types of skin cells, epidermal keratinocytes, dermal 
endothelial cells and fibroblasts.

1. Retinol is first converted to the  biological active form: Retinoic acid

2. Retinoic acid binds to CRABP-1 and CRABP-2 proteins that helps to transport it 
into the nucleus

3. Target genes 

4. Causing activation on transcription factor: 

EGF (Epidermal Growth Factor) for  Keratinocyte proliferation

TGF-β/CTGF pathway (Transforming growth factor-β / connective tissue

growth factor) for Fibroblast activation and ECM restoration 

How Retinol works on skin ?
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Omzetting van Retinol

Hoe werkt Retinol in de huid?
Retinol werkt op drie hoofdtypen cellen; epidermale keratinocyten, dermale endotheelcellen en fibroblasten.
1. Retinol wordt eerst omgezet in de biologische actieve vorm: Retinoïnezuur
2. Retinoïnezuur bindt aan CRABP-1- en CRABP-2-eiwitten die helpen om het naar de kern te transporteren
3. Richt zich op de genen

4. Activering veroorzaken op transcriptiefactor: 

 EGF (Epidermal Growth Factor)  

 voor proliferatie van Keratinocyten  

 TGF-β/CTGF route (Transforming  

 growth factor-β/connective tissue 

 growth factor) voor activering van 

        Fibroblasten en ECM-herstel



RETINOL

• Increases epidermal thickness 

• Improves dermal ECM (Extracellular Matrix)

• Increased dermal blood vessel formation

• Simulates collagen production 

• Significant induction of glycosaminoglycans

• Inhibits matrix metalloproteinase 

• Reduces fine lines and wrinkles 

• Improves skin texture

• Increases skin firmness and elasticity

• Fades hyperpigmentation and age spots

• Reduces hyperkeratinization and comedone formation

• Antioxidant 

Retinol skin benefits
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#Retinol

Voordelen van Retinol voor de huid  

• Verdikt de epidermis

• Verbetert dermale ECM (Extracellulaire Matrix)

• Verbetert de vorming van dermale bloedvaten

• Stimuleert de productie van collageen

• Significante inductie van glycosaminoglycanen

• Remt metalloproteïnase matrix

• Vermindert fijne lijntjes en rimpels 

• Verbetert de huidtextuur

• Verhoogt de stevigheid en elasticiteit van de huid

• Vervaagt hyperpigmentatie en ouderdomsvlekken

• Vermindert hyperkeratinisatie en de vorming van 

comedonen

• Anti-oxidant 

Veelvoorkomende bijwerkingen van Retinol

• Droge en schilferige huid 

• Vervelling van de huid 

• Roodheid

• Jeuk

• Branderig gevoel

Retinol is het gouden ingrediënt voor alle huidproblemen en 

een must-have in je huidverzorgingsroutine (#goals). Om 

bijwerkingen te voorkomen, moeten hoge concentraties Retinol 

geleidelijk aan je huidverzorgingsroutine worden toegevoegd, 

zodat de huid zich kan aanpassen. Net alsof je traint voor 

een marathon. Begin klein en bouw het langzaam op. Op 

die manier krijgt de huid alle geweldige voordelen, zonder de 

veelvoorkomende bijwerkingen.

RETINOL

• Dry and flaky skin 

• Peeling 

• Redness

• Itchiness

• Burning 

Retinol is the golden ingredient for all skin concerns and a must have in the

skin care routine (#goals). To avoid any side-effects, high concentrations

of Retinol should be introduced gradually into the skin care routine, so the

skin can adapt. Do it like if you were training for a marathon. Start small

and work your way up slowly. That way, the skin will get all its awesome

benefits without the common side effects.

Common side effects when using Retinol 
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PH-DVC™ delivery vehicle complex:

Ensures that the retinol molecule is released at the desired moment and skin

depth. The delivery vehicle complex also has added anti-inflammatory benefits.

Micro-encapsulation

The retinol molecule is encapsulated to ensure a gradual release into the skin in

quantities that is more tolerable to the skin.

Both these systems ensure minimal skin irritation or any of the side-effects

generally experienced with retinol.

PH-DVC™ and micro-encapsulation

RETINOL

PH-DVC™ delivery 

vehicle complex

Micro-encapsulation
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PH-DVC™ delivery vehicle complex:

Ensures that the retinol molecule is released at the desired moment and skin

depth. The delivery vehicle complex also has added anti-inflammatory benefits.

Micro-encapsulation

The retinol molecule is encapsulated to ensure a gradual release into the skin in

quantities that is more tolerable to the skin.

Both these systems ensure minimal skin irritation or any of the side-effects

generally experienced with retinol.

PH-DVC™ and micro-encapsulation

RETINOL

PH-DVC™ delivery 

vehicle complex

Micro-encapsulation

#Retinol

pHformula producten die Retinol bevatten

PH-DVC™ delivery vehicle complex
Zorgt ervoor dat het retinolmolecuul op het gewenste 

moment vrijkomt in de juiste huidlaag. Het delivery 

vehicle complex heeft ook ontstekingsremmende 

voordelen.

Micro-inkapseling
Het retinolmolecuul is ingekapseld om een geleidelijke 

afgifte in de huid te garanderen in hoeveelheden die 

beter door de huid kunnen worden verdragen.

Beide systemen beperken de kans op huidirritatie of 

bijwerkingen die doorgaans optreden bij retinol.

Micro-inkapseling

HOMECARE

PH-DVC™
delivery vehicle complex

Retinol en A.C.T.I.V.E. formula

A.G.E. recovery / MD AGE active recovery

M.E.L.A. recovery / MD MELA active recovery

C.R. recovery / MD CR active recovery

Micro-ingekapselde Retinol
VITA A rejuvenating mask

MD SYNERGY serum

Hoge concentratie Retinol VITA A cream

Lage concentratie Retinol C.C. cream SPF 30+

PROFESSIONAL

PH-DVC™
delivery vehicle complex

Retinol en

A.G.E. 1, 2 mild solutions

A.G.E. 1, 2 and 3 solutions

M.E.L.A. 1, 2 and 3 powerclays™

C.R. 1 complex

V.I.T.A. C activator

D.E.R.M.A.B.R.A.S.I.O.N. cream 

Micro-ingekapselde Retinol VITA A solution (nieuw)
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Retinol is a powerful anti-ageing ingredient and it is natural to want to apply it

around the eye area when those first expression lines start to appear. However,

Retinol is a potent active ingredient and the skin of the eye area is much thinner

and more delicate.

No client or patient will be happy to have dryness, flakiness, peeling, itchiness,

redness or burning due to applying pure Retinol too close to / on the delicate eye

area.

What if you could have the benefits of Retinol, without the side-effects around the

delicate eye area?

The delicate eye area

RETINOL

Introducing our new fabulous hero

ingredient for the delicate eye area:

Bakuchiol

#Retinol

RETINOL
MAAKT RIMPELS ZICHTBAAR 

GLADDER

EGALISEERT DE HUID

VERBETERT DE UITSTRALING

VERBETERT DE STEVIGHEID 
VAN DE HUID

BAKUCHIOL
MAAKT RIMPELS ZICHTBAAR 

GLADDER

EGALISEERT DE HUID

VERBETERT DE UITSTRALING

VERBETERT DE STEVIGHEID 
VAN DE HUID

ZACHT GENOEG VOOR DAG 
EN NACHT

PLANTAARDIG

NIET-IRRITEREND

Het delicate gebied rond de ogen

Het dagelijks gebruik van retinol rond de ogen kan de zone rond 

de ogen droog, schilferig en zelfs gevoelig maken. Retinol kan 

irriterend zijn, vooral wanneer het wordt aangebracht op de tere 

huid zoals het ooggebied. Bakuchiol heeft een vergelijkbare 

regulering van genexpressie als retinol. Beide stimuleren de 

productie van collageen en elastine en verminderen fijne 

lijntjes en rimpels. In tegenstelling tot retinol heeft bakuchiol 

geen bijwerkingen op de huid en is het een veel milder 

alternatief. Daarom is het een perfect alternatief voor retinol 

rond de ogen. Bakuchiol wordt door onze wetenschappers 

ook wel ‘‘plantaardig retinol’’ genoemd. Bakuchiol heeft 

daarnaast ontstekingsremmende eigenschappen en is rijk 

aan herstellende anti-oxidanten, dus erg mild in gebruik.



BAKUCHIOL

Mechanistically, bakuchiol appears to target several cellular pathways similar to 

those targeted by retinoids, including the modulation of retinoic acid receptors 

genes and upregulation of collagen and extracellular matrix synthesis enzymes.

In the first study, published in the International Journal of Cosmetic Science in 

2014, Retinol-like functionality was further confirmed for the upregulation of types I 

and IV collagen in a DNA microarray study and it was also determined that type III 

collagen was stimulated in the mature fibroblast model.

Bakuchiol was also tested in a clinical case study, published in the British 

Academy of Dermatology (2018).  With a twice daily facial application, the results 

showed a significant improvement in lines and wrinkles, pigmentation, elasticity, 

firmness and overall reduction in photo-damage, without the undesirable side-

effects usually associated with retinol therapy.

How Bakuchiol works on skin ?
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BAKUCHIOL
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Bakuchiol is a meroterpene phenol abundant in seeds and leaves of the plant 

Psoralea corylifolia, is endemic to certain Asian countries such as India Himalayan 

regions of Pakistan and China. It is a wild species that has been used in Ayurvedic 

medicine for centuries.

Chaudhuri et.al, 2014 reported that bakuchiol, having no structural resemblance to 

retinoids, can function as a functional analogue of retinol. 

What is Bakuchiol?

#Bakuchiol

Wat is Bakuchiol?

Bakuchiol is een meroterpeenfenol dat overvloedig voorkomt 

in zaden van de Psoralea corylifolia plant en is endemisch 

in bepaalde Aziatische landen zoals India, Himalaya-regio’s 

in Pakistan en China. Het is een wilde soort die al eeuwen 

in de Ayurvedische geneeskunde wordt gebruikt. Chaudhuri 

et.al, 2014 meldden dat bakuchiol (dat niet lijkt op retinoïden) 

hetzelfde kan functioneren als retinol, maar dan in een andere 

vorm.

Hoe werkt Bakuchiol op de huid?

Mechanistisch gezien lijkt bakuchiol op verschillende cellulaire 
routes, die vergelijkbaar zijn met die waarop retinoïden gericht 
zijn, waaronder de modulatie van retinoïnezuurreceptorgenen en 
regulatie van collageen- en exytracellulaire matrixsynthese enzymen. 
In de eerste studie, gepubliceerd in the International Journal of Cosmetic Science in 2014, werd Retinol-achtige 
functionaliteit bevestigd voor de regulatie van type I en IV collageen in een DNA microarray studie, en ook werd 
vastgesteld dat type III collageen werd gestimuleerd in het volwassen fibroblast-model. Bakuchiol werd ook 
getest in een klinische studie, gepubliceerd in the British Academy of Dermatology (2018). Met een tweemaal 
daagse toepassing toonden de resultaten een significante verbetering van lijntjes en rimpels, pigmentatie, 
elasticiteit, stevigheid en algehele vermindering van photo-ageing, zonder de ongewenste bijwerkingen die 
gewoonlijk worden geassocieerd met retinol.



#Bakuchiol

Voordelen van Bakuchiol

• Maakt fijne lijntjes en rimpels glad 

• Revitaliseert de huid met een ‘glow‘

• Verstevigt en verstrakt

• Anti-oxidant

• Blokkeert zowel het melanocytstimulerend hormoon 

als tyrosinase

• Versnelt celregeneratie

• Helpt de huid te kalmeren en genezen

• Geschikt voor alle huidtypes en de gevoelige huid      

rond de ogen

• Veilig om twee keer per dag te gebruiken

pHformula product upgrades met Bakuchiol:

VERBETERDE 
FORMULE

VERBETERDE 
FORMULE

E.Y.E. recovery                                MD EYE recovery


