
Thema: Acne

Medische  
huidverzorging 
bij acne

Systematisch een gezonde huid!



  Bekende producten – nieuwe namen 

In de toekomst, nog sneller naar de juiste huidverzorging! Wij  
reorganiseren onze verzorgingsseries en groeperen de produc-
ten volgens hun werking, aangepast aan het huidtype. Beproefde 
producten sluiten zich aan onder een nieuwe naam. Hierdoor heb 
je naast de bekende kleurcode extra oriëntatie.

De betrokken DERMASENCE-producten zijn gemarkeerd met de 
rode pijlknop.

DERMASENCE is „Merk van de Eeuw“

DERMASENCE zet al meer dan 30 jaar de norm met zijn medi-
sche huidverzorging en is het toonbeeld van effectiviteit en  
verdraagbaarheid geworden. Hiervoor ontving DERMASENCE 
de befaamde prijs “Merk van de Eeuw". Dit betekent dat een van 
de sterkste Duitse merken in de apotheek te vinden is.

DERMASENCE vertegenwoordigt als het leidende merk in dit 
segment de algemene term van medicinale huidverzorging – en 
de kennis van wat de huid nodig heeft om gezond te zijn.



 Innovatieve producten

 Moderne werkzame stoffen, 
  intelligent gecombineerdt

  Rekening houden met de  
gevoelige huid

  Eigen extracten uit  
bestaande grondbeginselen

  Afzien van belastende  
geurstoffen

   Regulering van de  
pH-waarde van de huid

Competentie voor uw huid:

Wat betekent DERMASENCE?

Innovatieve producten en dermatologische know-how
De medicinale huidverzorging van DERMASENCE wordt in nau-
we samenwerking met huidartsen ontwikkeld. Door jarenlange 
ervaring en de toepassing van innovatieve ideeën is een program-
ma ontstaan, dat het gezond houden en de regulering van de hu-
idfuncties ondersteunt. Het biedt voor ieder huidtype de juiste 
verzorging, zelfs de meest gevoelige huid.

Wordt zeer goed verdragen
De combinatie van de gekozen werkzame stoffen en het feit dat 
de producten zeer goed verdragen worden garanderen u opti-
male huidverzorging – ook bij een probleemhuid. In onze pro-
ducten worden farmacologisch bewezen werkzame stoffen van 
de hoogste kwaliteit gecombineerd met moderne recepten. 

Ter verzorging en regeneratie van de huid worden bijvoorbeeld 
teunisbloemolie, hyaluronzuur en vitaminegroepen ingezet. Voor 
de kalmerende werking worden bijvoorbeeld hamamelis en bi-
sabolol gebruikt. Deze natuurlijke stoffen worden bijzonder goed 
verdragen. Onze producten zijn perfect geschikt voor iedere ver-
zorging. Een probleemloze huid, onzuivere huid of eczemateuze 
huid, onze producten zijn perfect geschikt en bieden voor ieder 
probleem een oplossing. Dag na dag – van hoofd tot teen.

Uw DERMASENCE-Team

EEN WETENSCHAP VOOR DE HUID –

MET DE KRACHT VAN PLANTEN



Wat ist Acne?

!
Bij het ontstaan spelen meerdere factoren een rol. Gene-
tisch bepaald zijn de activiteit van de talgklieren en hun 
grootte. Maar dit alleen is niet bepalend voor de acne. De 

voornaamste oorzaak is de verhoging van de talgproductie, die 
vaak een hormonale oorzaak heeft. Een bijkomende overmatige 
verhoorning van de huid veroorzaakt eerst mee-eters (comedo-
nen), voornamelijk in de zogenaamde T-zone (voorhoofd/neus/
kin), bij het decolleté en op de rug. Door deze verstopping van 
de poriën kan de overtollige huidtalg niet afvloeien. Als dan ook 
nog de beschermende zuurmantel van de huid is verstoord, bijv. 
door vaak wassen of sterk vettende reinigingsproducten, dan 
wordt een versterkte nesteling van bacteriën gestimuleerd. Er 
kunnen lichte tot sterk ontstekende haarden ontstaan.

Als die worden afgedekt met niet op het huidtype afgestemde 
poeders of make-up, die de poriën verstoppen, en als aan de 
puistjes wordt gepeuterd of gedrukt, dan worden die erger en er 
kunnen lelijke en blijvende littekens ontstaan.

Bij jongeren in de pubertijd is acne een van de meest voorkomen-
de huidaandoeningen. Maar ook volwassenen kunnen tot op hoge 
leeftijd worden getroffen door papels, puistjes en knobbeltjes 
(acne tarda). 

 
Schematische weergave van puistvorming

overmatige 
eeltvorming

overmatige  
talgproductie 
„Vette huid“

Indicaties voor een 
ontsteking en  

onzuiverheden

gestoord  
huidbarriére



Verzorgingstips

  Reinig uw huid 2x per dag met een activerend reinigings-
schuim.

  Een verkoelend en kalmerend gezichtswater bereidt de huid 
voor op de daaropvolgende verzorging.

  Lichte gels of gelcrèmes zijn zeer geschikt als dagverzorging 
om de huid te matteren en de poriën te verfijnen.

  Vruchtstoffen kunnen de huid verfijnen en onzuiverheden re-
duceren – ze zijn met name geschikt als nachtverzorging.

Uw huidarts of apotheker adviseert u graag over welke producten 
uit het DERMASENCE-programma voor u het meest geschikt zijn.



Productadviezen
Reiniging

Dagelijkse reiniging

Mousse Reinigingsschuim       
Een poriëndiep reinigend schuim met de moderne generatie 
werkzame stoffen. Aan te bevelen bij onzuivere huid, evenals huid 
die geactiveerd dient te worden. Door de optimalisering van de 
pH-waarde draagt het schuim bij aan de regeneratie van de be-
schermingslaag en verfijnd het huidbeeld. Zonder drijfgas.

Tonic       
De vochtinbrengende gezichtslotion verfrist en kalmeert de huid 
na de reiniging. Ze reguleert de pH-waarde en wordt dankzij een 
laag alcoholgehalte bijzonder goed verdragen. Ook geschikt als 
milde aftershave.



Dagelijkse verzorging

Seborra Kalmerende gelcrème       
De poriënverfijnende gelcrème is ideaal voor de vette en naar 
acne neigende huid. Een complex van extracten heeft een ont-
stekingsremmende werking. De gelcrème heeft een onmiddelli-
jk verzachtende en matterende werking. Op de lange termijn li-
jken de poriën fijner en de huid helderder. De talgproductie wordt 
gereguleerd en onzuiverheden worden voorkomen. Niacinamiden 
gaan de ontwikkeling van puistjes tegen. De lichte gelformule 
trekt snel in en is ideaal als basis voor make-up. 
(voorheen: PhytoClare)

Seborra Lichte gelcrème       
De lichte gelcrème is speciaal geschikt voor de verzorging van 
de gemengde en onzuivere huid. Ze verfijnt de poriën en kalmeert 
door de speciale actieve ingrediënten. De niet-comedogene for-
mule trekt snel in. (voorheen: Cream Soft)

Dagverzorging met SPF

Seborra Lichte dagcrème met SPF 30   UVA          
De lichte gelcrème met hoge SPF is ideaal voor de gevoelige, vette 
en naar onreinheden neigende (gemengde) huid. Het innovatie-
ve UV-A-/UV-B-filtersysteem beschermt gezicht, hals en decolle-
té tegen huidschade door UV-straling. Het ongeparfumeerde 
zonnebrandmiddel is ideaal als de huid geneigd is naar rosacea, 
allergieën en zomer-acné. (voorheen: Cream Soft SPF 30) 

Productadviezen
Huidverzorging



Nachtverzorging

Seborra Huidzuiverende serum       
Het hoogwaardige, huidzuiverende serum is als nachtverzorging 
ideaal voor vette, onzuivere en tot acne neigende huid. Een inno-
vatief complex bestaande uit wede en andere plantenextracten 
werkt anti-inflammatoir. Het milde fruitzuurcomplex reduceert 
ontstekingen en bevrijdt verstopte poriën. Het serum kalmeert 
geïrriteerde huid, reduceert rode vlekken en kan het ontstaan 
van littekens door puistjes voorkomen. Het zorgt voor een huid 
die er gezond en zuiver uitziet. 

Seborra Huidzuiverende bodylotion         
De lotion combineert de positieve eigenschappen van fruitzuren 
met de verzorgende werking van de vochtinbrengende stof urea. 
Ze kan gebruikt worden bij een onzuivere en naar acné neigende 
huid, zowel voor gezichts- als lichaamsverzorging. Ze is bijzon-
der geschikt voor de rijpere huid als lichte lotion bij door verou-
dering en intensieve zonnestraling veroorzaakte rimpelvorming. 
(voorheen: AHA Body & Face Lotion)

Productadviezen
Nachtverzorging



Productadviezen
Speciale verzorging

Speciale verzorging

Seborra Zink repairschuim       

Met een unieke, 3-voudige werking:

ZnO   Zink           Ag+  Silber       Pa  Panthenol

Het gemicroniseerde repairschuim is een intensieve verzorging 
voor de geïrriteerde huid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het 
anti-bacteriële effect van zilverionen; zink en panthenol onder-
steunen het regeneratieproces van de huid. Zincutan is ideaal na 
dermalogisch-esthetische behandelingen en voor een geïrriteer-
de, naar acné neigende huid. Kan zonder wrijven aangebracht 
worden en camoufleert lichte roodheid van de huid.
(voorheen: Zincutan)

Seborra Acute puistjes roller       
Als aanvulling op de Seborra Huidzuiverende serum is de gem-
akkelijk aan te brengen fluid ideaal bij de eerste tekenen van 
puistjes. Boswellia-extract gaat roodheid en zwellingen tegen. 
Een gevoel van druk en irritatie wordt snel minder. Gluconolac-
ton, een mild, natuurlijk fruitzuur, voorkomt effectief de vorming 
van comedonen en verbetert het huidbeeld. De rolstift met rvs-
kogel garandeert hygiënisch aanbrengen. Breng de gel bij de 
eerste tekenen van roodheid, zwellingen of een gevoel van druk 
meermaals per dag aan.



Productadviezen
Zonbescherming

Zonbescherming

Solvinea Med SPF 50+   UVA          
De lichte gelcrème met zeer hoge UV-A-/ UV-B-bescherming is 
geschikt voor de gevoelige, vette en naar onzuiverheden neigen-
de huid. Ze beschermt de plekken die het meest aan de zon wor-
den blootgesteld, zoals gezicht, hals, decolleté en de handen 
tegen huidveroudering door UV-straling. Het ongeparfumeerde 
zonnebrandmiddel is gemakkelijk uit te smeren en is ideaal als 
de huid geneigd is naar allergieën en zomer-acné. Bisabolol, 
panthenol en vitamine E verzorgen en kalmeren de huid en zor-
gen dat de huid gezond aanvoelt.



Individuele verzorging – optimaal 
afgestemd op uw huidtype

Met een dagelijkse en een aan het huidtype aangepaste verzor-
ging thuis kunt u onzuiverheden en overmatige talgproductie 
goed ,onder de knie‘ krijgen. Voor de behandeling van de ontste-
kende huidveranderingen biedt uw huidarts u diverse therapeu-
tische mogelijkheden – afhankelijk van de ernst en de plek van 
de acne.

Lichte tot middelzware acne kan meestal uiterlijk worden behan-
deld – vaak in een combinatie van verschillende methoden.

Hiertoe behoren:

  fruitzuurpeelings met anti-inflammatoir salicylzuur, gecom-
bineerd met glycolzuur, dat verhoorningen losmaakt 

 schilbehandeling met vitamine-A-zuren 

 crèmes/lotions met antibiotica 

Bij ernstige vormen zal uw huidarts u bovendien medicijnen voor-
schrijven. 

Daarnaast bieden dermatologisch-cosmetische huidverzorgen-
de instituten professionele behandelingen aan om de huidfunc-
ties weer in evenwicht te brengen, verhoorningen los te maken 
en de sebumafvoer te reguleren, zoals:

 handmatige, hygiënische intensieve reiniging van de huid 

 fruitzuurbehandelingen 

 encymatische of mechanische peelings 

  sebumreducerende, anti-inflammatoire en verkoelende 
maskers
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Voel u prettig in uw vel!

Veel huidartsen vertrouwen op onze producten

DERMASENCE wordt samen met dermatologen ontwikkeld. De 
producten worden vaak begeleidend bij huidaandoeningen en ter 
aanvulling van esthetische behandelingen ingezet.

Effectiviteit en verdraagzaamheid staan centraal bij DERMASENCE 
– onze formules worden altijd op de laatste stand van de we-
tenschap gehouden.

De DERMASENCE huidverzorgingsproducten zijn verkrijgbaar 
bij uw huidspecialist of apotheek – aanbevolen door huidartsen 
en ideaal voor het hele gezin.

Uw DERMASENCE-Team



Voor uw aantekeningen



DERMASENCE –
Onze themafolders in een oogopslag

  Oncologische  
behandelingen

  Hoofdhuid en haren

  Veranderingen van de huid 
bij dialyse

  Neurodermitis /  
Droge huid

  Fruitzuurpeeling 

  Rosacea

  Bescherming tegen de zon

  Anti-aging

  Acne

  Productoverzicht



Ons verzorgingssyteem  

Het unieke systeem helpt u om de optimale verzorging voor uw 
huidtype snel en gemakkelijk vaststellen.

De kleurcode
Hier ziet u in hoeverre de verschillende producten geschikt zijn 
voor ieder specifiek huidtype. Er zijn meerdere kleurpunten mo-
gelijk

   Normale huid 
Met een evenwichtige vet- en vochtigheidsbalans.

   Droge huid 
Huid die naar irritatie neigt, gevoelig is voor invloeden van 
buitenaf en productingrediënten en/of naar allergieën 
neigt.

   Vette, acne gevoelige huid 
Glimmende huid met grove poriën waarbij regelmatig 
meeëters en puistjes ontstaan.

   Anti-aging-verzorging 
Huid die de eerste fijne lijntjes en verlies van elasticiteit 
vertoont en speciale actieve stoffen dankbaar opneemt; 
moet beschermd worden tegen UV-stralen.

De verzorgingssymbolen 
Zij geven u aanwijzingen voor het gebruik van de producten.

  Reiniging

 Dagverzorging met UV-bescherming |  zonbescherming

   Nachtverzorging

   Dagelijkse verzorging – de producten kunnen dagelijks   
’s ochtends en ’s avonds gebruikt worden

   Speciale verzorging –  vaak als therapiebegeleidende 
verzorging van de probleemhuid

   Masker

 Oogverzorging

De lipidengehalte
Hieraan kunt u zien of het om  
een vetvrij of juist sterk vettend  
product gaat.

 0   Vetvrij product

1    Product met een laag lipidepercentage 
Voor onzuivere of gemengde huid

2    Product met een gemiddeld lipidepercentage 
Als dagverzorging voor normale huid; bij vette huid  
gedeeltelijk ook geschikt als nachtverzorginge

3    Product met een hoog lipidepercentage 
Voor de droge huid, of als nachtcrème voor normale huid

4    Product met een hoog lipidepercentage 
Voor de zeer droge huid

0 1 2 3 4
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Medische huidverzorging 
bij acne

DERMASENCE combineert oude geneeskunde  
en de laatste wetenschappelijke bevindingen.  
Gezuiverde, hoog geconcentreerde plantaardige  
werkende bestanddelen voorkomen allergieën  
en irritaties. Het juiste product – voor elk huidtype.  
 
Wij weten wat de huid nodig heeft om gezond te zijn.

P&M Cosmetics GmbH & Co. KG | Hafengrenzweg 3 
48155 Münster | www.dermasence.nl | info@dermasence.nl
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