
Productoverzicht

Medische  
huidverzorging 
voor de hele familie

Systematisch een gezonde huid!
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  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.
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 Innovatieve producten

 Moderne werkzame stoffen, 
  intelligent gecombineerdt

  Rekening houden met de  
gevoelige huid

 Eigen extractie

  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 
huidfuncties ondersteunt. Het biedt voor ieder huidtype de juis-
te 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 bisa-
bolol 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

DERMASENCE  Medizinische Hautpflege für jeden Tag DERMASENCE  Wat betekent DERMASENCE?

EEN WETENSCHAP VOOR DE HUID –

MET DE KRACHT VAN PLANTEN
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DERMASENCE  Medische huidverzorging voor elke dag DERMASENCE  Barriereaktive und pH-Wert stabilisierende Reinigung

Reiniging                                                                               

Het bevorderen van een gezonde huidbarrière begint bij de da-
gelijkse reiniging van de huid. Dit moet 's morgens en 's avonds 
gebeuren. ‘s Morgens wordt de huid gereinigd van stofwisselings-
producten en resten van de nachtverzorging. 's Avonds wordt 
het bevrijd van onzuiverheden, make-up, crèmeresten en omge-
vingsinvloeden. Ook is het belangrijk om de pH-waarde van de 
huid aan te passen, deze kan verschuiven na contact met water 
en bij een zeer droge of vette probleemhuid. Huidtype-specifieke 
reinigingsproducten ondersteunen ook de regeneratie van de 
beschermende laag van de huid.

De opvolgende verzorging moet afgestemd zijn op het lichaams-
deel. De huid van het gezicht heeft vanwege de fysiologische 
structuur een andere verzorging nodig dan de huid van het  
lichaam.

Dagelijkse verzorging / dag- en nachtverzorging      

De huid van het gezicht heeft een dagelijkse verzorging nodig die 
perfect is afgestemd op de individuele behoeften, het huidtype 
en de leeftijd. Overdag heeft het intensieve bescherming nodig 
tegen invloeden uit de omgeving (b.v. uitlaatgassen) en van uv-stra-
len. Voor de nacht moet het voorzien zijn van werkzame bestand-
delen die aangepast zijn aan het huidtype en overeenstemmen 
met de indicaties. Zo kan de huid 's nachts regenereren en wordt 
ze versterkt voor de volgende dag.

Lichaamsverzorging                                                   

Dagelijkse lichaamsverzorging is van enorm belang. In de loop 
van het leven verandert de huid - ze wordt dunner en vaak ook 
droger. Andere factoren, zoals droge verwarmingslucht, nauw-
sluitende of synthetische kleding of te vaak en te heet douchen, 
kunnen de huid van het lichaam belasten. Droogheid, ruwheid en 
jeuk kunnen het gevolg zijn. Met een consistente lichaamsver-
zorging kunnen storingen van de beschermende huidbarrière, 
invloeden uit de omgeving en verouderingsprocessen in even-
wicht worden gebracht. De verzorgingsproducten houden de 
huid bij regelmatig gebruik in goede conditie. 

Speciale verzorging (gezicht en lichaam)                         

Veel huidproblemen vereisen producten die speciaal op hen zijn 
afgestemd, vaak voor de therapiebegeleidende verzorging van 
de probleemhuid. Hier biedt DERMASENCE een selectie van spe-
ciale verzorgingsproducten die voor specifieke huidproblemen 
kunnen worden gebruikt. 

Medische huidverzorging voor 
elke dag
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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.

DERMASENCE  Medische huidverzorging voor elke dag DERMASENCE  Barriereaktive und pH-Wert stabilisierende Reinigung

Barrière-actieve en pH-waarde  
stabiliserende reiniging

Het verzorgingsduo voor vele huidtypes

Vertegenwoordigt de basis van de verzorgings-
routine en bereidt de huid voor op de komende 
werkende bestanddelen. DERMASENCE Mousse  
Reinigingsschuim en DERMASENCE Tonic bie-
den een barrière-actief en pH-waarde stabilise-
rende reiniging. Ontdoet niet alleen de huid van 
vuil, het bevordert ook actief de gezondheid van 
de huidbarrière.
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Reiniging

Vitop forte Reinigingsschuim       
De milde, zeepvrije en pH-huidneutrale reiniging is afgestemd op 
de speciale behoeften van de gevoelige huid die gevoelig is voor 
roodheid en jeuk. Met het Vitop complex beschermt het schuim 
de natuurlijke barrièrefunctie van de huid en helpt het jeuk en 
een gevoel van droogte te verminderen. Het vochtgehalte van de 
huid wordt op peil gehouden. Het reinigingsschuim wordt aan-
bevolen als therapiebegeleidende reiniging bij neurodermitis en 
psoriasis.  

DERMASENCE  Vitop forte  
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DERMASENCE Vitop forte 

Verzorging voor een atopische huid die  
vatbaar is voor ontstekingen

Het beschermende schild van de natuur – de medici-
nale plant wede
Historische verslagen getuigen van de indrukwekkende werking 
van de wede plant. Als cultuurplant was hij in Europa echter al 
lang verdwenen. DERMASENCE kweekte ze voor de gecontro-
leerde winning van het extract van het werkzame bestanddeel 
en herontdekte de kracht van de natuur voor de DERMASENCE 
Vitop forte verzorgingsproducten. Samen met een netwerk van 
experts is DERMASENCE erin geslaagd om dankzij de nieuwste 
methoden het Vitop-complex van wede, aloë vera en groene thee 
te gebruiken voor medische huidverzorging.

De verzorgingsserie DERMASENCE Vitop forte kalmeert de ge-
irriteerde, droge en atopische huid. Het biedt bescherming tegen 
ontstekingen zonder het probleem van cortisone. Langdurig ge-
bruik is zonder aarzeling mogelijk. Regelmatig gebruik kan de 
klachtenvrije fasen bij neurodermitis verlengen.
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Lichaamsverzorging

Vitop forte Verzorgingscrème          
De intensieve verzorging vermindert huidirritaties en is ideaal 
voor geïrriteerde, droge huid bij atopisch eczeem. Met zijn huid-
vriendelijke Vitop-complex kan de intensieve verzorging bij re-
gelmatig gebruik ontstekingssymptomen effectief voorkomen. 
De verzorgingscrème vormt een ademende beschermingslaag 
op de huid, die tegen mechanische prikkels beschermt. Hij is bij-
zonder huidvriendelijk en geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

Vitop forte Junior          
De verzorgingscrème biedt een ademende beschermingslaag 
voor de tere babyhuid. Met het unieke Vitop-complex kan de crè-
me geïrriteerde babyhuid merkbaar kalmeren en tekenen van 
ontsteking verzachten. Natuurlijke oliën verstevigen de barriè-
rehuid. Droge huid wordt gehydrateerd en verzorgd. De parfum-
vrije formule is bijzonder huidvriendelijk en is geschikt voor de 
tere huid van baby’s vanaf drie maanden alsmede voor de ge-
voelige huid van volwassenen.

DERMASENCE  Vitop forte  
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Speciale verzorging

Vitop forte  Rescue  Verzorgingscrème          
De verzorgingscrème is speciaal voor zeer droge en geïrriteerde 
huid ontwikkeld. Met het beproefde Vitop-complex kan de ver-
zorgingscrème ontstekingsprocessen voorkomen. Het zorgt voor  
intensieve hydratatie door hyaluron en glycerine, huidverwante  
lipiden verstevigen de barrière van de huid. De crème helpt bij 
het voorkomen van acute droge fases en is in de praktische tube 
altijd bij de hand, wanneer de huid het nodig heeft. 

Vitop forte Oogverzorging          
De parfumvrije oogverzorgingscrème is afgestemd op de speci-
ale behoeften van zeer droge, jeukende, tot atopisch eczeem 
neigende huid. Deze biedt met het beproefde Vitop-complex be-
scherming tegen ontstekingsprocessen en regenereert de huid-
barrière in de oogzone voor lange tijd. De droge huid wordt door 
glycerine en hyaluron intensief gehydrateerd. Donkere kringen 
onder de ogen worden lichter. 

Reiniging hoofdhuid

Vitop forte Milde verzorgingsshampoo       
De milde, pH-neutrale verzorgende shampoo is bijzonder geschikt 
voor de dagelijkse verzorging van de gevoelige huid en hoofdhuid. 
Verzorgt met melkeiwitten en lecithine en voorkomt het uitdro-
gen van hoofdhuid en haren. De shampoo maakt beschadigd 
haar weer kambaar. Ook ideaal voor kinderen. 
(voorheen: Melkserum Shampoo)

DERMASENCE  Vitop forte  DERMASENCE  Wat is neurodermitis?

Aanvullende aanbeveling

Tonic       
Verfrissend gezichtswater, pH-regulerend, ook als milde after- 
shave     Pagina 5
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DERMASENCE  Vitop forte  DERMASENCE  Wat is neurodermitis?

Oorzaken en verloop van neurodermitis

De belangrijkste oorzaak is onvoldoende vorming van de natuur-
lijke barrièrelaag, wat gepaard gaat met een gebrek aan lipiden 
(vetten) en vocht en met een verhoogde pH-waarde. Bij de tot-
standkoming werken genetische factoren (aanleg), invloeden uit 
de omgeving, de psyche en mechanische prikkels op een com-
plexe manier op elkaar in.

De huid heeft de neiging om op meerdere prikkels te reageren 
met eczeem en acute fasen. Deze worden afgewisseld met 
klachtvrije fasen:

   Klachtvrije fase: De huid is "slechts" droog en geïrriteerd, 
mogelijk ook licht schilferig.

   Acute fase: De huid vertoont eczeem, is ontstoken en 
jeukt.
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Terugvallen kunnen worden bevorderd door verschillende trig-
gers. De duur van de terugval is individueel en kan variëren van 
enkele dagen tot enkele weken. Bij acute terugval dien je je der-
matoloog te raadplegen om een   individuele therapie af te stem-
men op je huidige huidtype.

Meer informatie over  
het onderwerp neuro- 

dermitis vindt u hier!

Wat is neurodermitis?

Neurodermitis (atopisch eczeem) is een chronische inflamma-
toire huidziekte die in fasen verloopt. Naast allergisch astma en 
hooikoorts behoort het tot de groep van atopische ziekten. 
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Reiniging

Adtop Was- en douchelotion       
De verzorgende dagelijkse reiniging is pH-neutraal en zeepvrij. 
Reinigt de huid grondig zonder te irriteren. Voorkomt uitdrogen 
van de huid, stabiliseert de zuurbeschermingslaag en verzorgt 
met mineralen uit de Dode Zee.  (voorheen: Was- en Douchelotion)

  DERMASENCE  Adtop

DERMASENCE Adtop

Droge, ruwe, schilferige huid en verouderde 
huid

De DERMASENCE Adtop verzorgingsserie biedt bescherming 
van de barrière voor de droge huid. De huid wordt beschermd 
tegen mechanische irritatie, droge en schilferige huidgebieden 
worden gladgestreken.
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Lichaamsverzorging

Adtop plus       
De crème is speciaal ontwikkeld voor de droge en zeer droge 
huid. Ze verbindt de positieve eigenschappen van de Adtop Cre-
me met het hydraterende effect van urea (10 %) en glycerine. Zo 
wordt ruwe, schilferige huid weer zacht en soepel, zonder dat er 
een vetfilm ontstaat. Ideaal in het kader van intervaltherapie bij 
naar atopisch eczeem neigende huid.

Adtop Verzorgingscrème       
De parfumvrije crème is een effectieve verzorging bij droge en 
naar atopisch eczeem neigende huid. Dankzij het amfifiele karak-
ter wordt een effectieve, huidverwante beschermingslaag gevormd, 
die ademnt en vocht bindt. Ruwheid en mogelijke belastingen door 
mechanische irritatie worden verminderd. Bisabolol vermindert 
trekkerigheid en kalmeert de huid. Dagelijks gebruik werkt rege-
nererend op de barrièrefunctie van de huid. Het product is ideaal 
in het kader van intervaltherapie bij naar atopisch eczeem neigende 
huid. De crème is niet vettig en trekt direct in. Ze is ook geschikt 
voor de gevoelige kinderhuid.

Dagelijkse verzorging 

Adtop Extra rijke gezichtsverzorging       
Intensieve verzorging met hoog lipidegehalte voor gevoelige en 
zeer droge huid. Beschermt de huid tegen uitdrogen en maakt 
de huid gladder. De huid wordt beschermd tegen milieu-invloe-
den met vitamine E. De crème is een ideale verzorging om de 
huid in de winter tegen kou te beschermen. (voorheen: Cream Extra)

  DERMASENCE  Adtop
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Reiniging hoofdhuid 

Adtop Medicinale shampoo       
De shampoo gaat een droge hoofdhuid en roos tegen met icht-
hyol, een goed verdraagbaar opvolgend actief bestanddeel van 
koolteer. Behoudt de natuurlijke hydratatie van de hoofdhuid. 
Voor een ontspannen hoofdhuid zonder jeuk en gevoellens van 
spanning. (voorheen: Medicinale Shampoo)

Lichaamsverzorging

Adtop Lipidlotie       
De bodylotion verzorgt droge tot zeer droge en schilferende huid. 
Bindt vocht in de huid met natuurlijke vochtinbrengende facto-
ren zoals ureum (5 %) en glycerine en maakt de huid soepel.  
Voedende oliën zoals olijf- en jojobaolie voorkomen op duurzame 
wijze dat de huid uitdroogt. (voorheen: Skinpro Lipo)

DERMASENCE  Adtop DERMASENCE  Droge huid

Aanvullende aanbeveling

Tonic       
Verfrissend gezichtswater, pH-regulerend, ook als milde after- 
shave     Pagina 5
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DERMASENCE  Adtop DERMASENCE  Droge huid

Droge huid – huid met  
beschadigde barrière

Wat is een droge huid?

Het huidbeeld wordt gekenmerkt door ruwheid, schilfering, ge-
brek aan glans en/of gebrek aan elasticiteit. Bovendien kunnen 
roodheid en jeuk (pruritus) ook voorkomen. Een gevoel van span-
ning is net zo vaak een bijwerking. Daarnaast reageert de huid 
soms gevoeliger op externe en interne invloeden dan de norma-
le huid. Dit komt door de niet intact zijnde huidbarrière, een van 
de oorzaken van een droge huid.

Wat zijn de oorzaken van een droge huid?

   Genetische aanleg of een atopische neiging, die ook kan 
worden geërfd

   Toenemende leeftijd

   Stress 

   Medicatie 

   Overmatig douchen of wassen 

   Het gebruik van verkeerde cosmetica 

   Contact met chemicaliën 

   Klimaat prikkels in de winter

Huid met beschadigde barrière

   De barrièrelaag van de huid 
is instabiel.

   De huid droogt uit.

   De beschermende functie 
is beschadigd.

   Ziektekiemen kunnen 
binnendringen.

Vochtigheid

Hydrolipidelaag

Hoorncellen

Meer informatie  
over een droge  

huid vind je hier! 
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Reiniging 

BarrioPro Reinigingsschuim       
Een kalmerend reinigingsschuim voor gezicht en lichaam. Maakt 
een milde en toch effectieve reiniging mogelijk, houdt de gevoe-
lige huid soepel en verzorgt haar dagelijks met vocht. Irritaties 
van de huid die naar roodheid en jeuk neigt worden verminderd. 
Geschikt voor het verwijderen van oogmake-up.

Dagelijkse verzorging 

BarrioPro Barrièreopbouwende  
gezichtsemulsie
Speciale verzorging voor de geïrriteerde, naar roodheid neigen-
de huid. Trekkerigheid wordt verminderd en de huidbarrière wordt 
weer opgebouwd. Ideaal te gebruiken na esthetische ingrepen. 
De huid wordt geregenereerd en gevitaliseerd.

       

DERMASENCE  BarrioPro  DERMASENCE  BarrioPro

DERMASENCE BarrioPro

Verzorging voor de droge, geïrriteerde en de 
bij de barrière beschadigde huid

De DERMASENCE BarrioPro verzorgingsserie ondersteunt de 
regeneratie van een bij de barrière beschadigde, geïrriteerde en 
droge huid. De producten zijn altijd geschikt wanneer de huids-
tructuur moet worden bevorderd. Ongemak en roodheid worden 
zo duurzaam verminderd. 
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DERMASENCE  BarrioPro  DERMASENCE  BarrioPro

Lichaamsverzorging

BarrioPro Barrièreopbouwende  
lichaamsemulsie
De vochtinbrengende lichaamsemulsie verzorgt en vitaliseert de 
geïrriteerde huid. Bij dagelijks gebruik worden trekkerigheid en 
roodheid over het gehele lichaam verminderd. Ze maakt de huid 
soepel en is ook ideaal voor de verzorging na esthetische behan-
delingen. 

Speciale verzorging

BarrioPro Wond- en  
littekenverzorgingsemulsie
De intensieve verzorging reguleert problemen met de wondhe-
ling, zoals gevoeligheid, roodheid, huidveranderingen en een le-
lijk aanzien. Het bijzondere directe effect biedt polidocanol, dat 
trekkerigheid, jeuk en een gevoel van spanning direct verlicht. 
De emulsie ondersteunt bij tijdig gebruik de wondgenezing om 
lelijke littekenvorming tegen te gaan.

         

       

Aanvullende aanbeveling

Tonic       
Verfrissend gezichtswater, pH-regulerend, ook als milde after- 
shave     Pagina 5
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Lichaamsverzorging

Polaneth Lotion        
De parfumvrije lotion is speciaal voor de ouder wordende huid, 
die vaak naar extreme droogte, huidschilfers en jeuk neigt. Ze 
verminderd het gevoel en de irritatie door jeuk. Vochtreguleren-
de eigenschappen en hoogwaardige plantaardige olieën bescher-
men tegen uitdrogen.

 DERMASENCE  Polaneth

DERMASENCE Polaneth

Verzorging van jeukende (hoofd)huid

De DERMASENCE Polaneth huidverzorgingslijn helpt de huid 
vatbaar voor jeuk om tot rust te komen. De combinatie van de 
jeukwerende formule en plantaardige actieve componenten ver-
licht het gevoel van jeuk en stimuleert de huideigen regeneratie-
processen. 
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Schematische weergave van een droge, geïrriteerde 
en genormaliseerde huid

 Droge, geïrriteerde huid                    Genormaliseerde huid

 Schadelijke stof-
fen en bacteriën 
dringen binnen 

De huid 
verliest vocht

Anti-jeuk shampoo en tonic

Polaneth Liquid           
De verkoelende hoofdhuid-tonic werkt direct na het aanbrengen 
met een plantaardig werkzaam complex tegen jeuk en een ge-
spannen gevoel. Geïrriteerde hoofdhuid wordt onmiddellijk ge-
kalmeerd en geregenereerd. Hij versterkt de huidbarrière en 
werkt bij dagelijks gebruik preventief tegen nieuwe jeuk. De liquid 
plakt en vet niet, trekt snel in en is ook geschikt voor mensen met 
neurodermitis en psoriasis.

Polaneth Shampoo        
De verkoelende shampoo werkt met een anti-jeukformule kal-
merend bij acute jeuk. Hij wordt aanbevolen bij geprikkelde, ge-
voelige hoofdhuid met een pijnlijk, kriebelend en warm gevoel. 
Hij reinigt mild en kan indien nodig dagelijks worden gebruikt. 
Ook aanbevolen voor mensen met neurodermitis en psoriasis. 
Met DERMASENCE Polaneth Liquid vormt hij een verzorgings-
duo ter kalmering van de hoofdhuid. 

 DERMASENCE  Polaneth
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DERMASENCE Seborra

Verzorging van de vette voor acne vatbare 
huid

De DERMASENCE Seborra verzorgingsserie biedt een onzuivere, 
acné-gevoelige huid een duurzaam verzorgingsconcept met de 
combinatie van keratolytische, ontstekingsremmende en ver-
zachtende actieve componenten. De serie is ook geschikt ter 
begeleiding van dermatologische therapie. 

Wat is acne?

!
Bij de totstandkoming spelen altijd meerdere factoren een 
rol. De activiteit van de talgklieren en hun grootte zijn gene-
tisch bepaald. Dit alleen veroorzaakt echter geen acne. De 

belangrijkste oorzaak is de verhoging van de talgproductie, die 
vaak te wijten is aan hormonen. Een extra overmatige verhoorn-
ing van de huid veroorzaakt in eerste instantie de vorming van 
mee-eters (comedonen), voornamelijk in de zogenaamde T-zone 
(voorhoofd/neus/kin), op het decolleté en op de rug.

Door deze verstopping van de poriën kan het overtollige talg niet 
afgevoerd worden. Als ook de beschermende zuurmantel van de 
huid wordt verstoord, bijvoorbeeld door veelvuldig wassen of 
sterk ontvettende reinigingsproducten, wordt de verhoogde ko-
lonisatie van bacteriën bevorderd. Er kunnen milde tot ernstige 
ontstekingshaarden ontstaan. 

Schematische weergave van pukkelvorming

Hyperkeratose

Hyperfunctie van 
talg “vette huid"

Tekenen van  
ontsteking en  

onzuiverheden

Verstoorde 
huidbarrière
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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 onmiddellijk 
verzachtende en matterende werking. Op de lange termijn lijken 
de poriën fijner en de huid helderder. De talgproductie wordt ge-
reguleerd 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)

Cream Soft       
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. (binnenkort: Seborra Lichte gelcrème)

Dagverzorging

Seborra Lichte dagcrème met SPF 30   UVA          
De lichte gelcrème met hoge SPF is ideaal voor de gevoelige, vet-
te en naar onreinheden neigende (gemengde) huid. Het innova-
tieve UV-A-/UV-B-filtersysteem beschermt gezicht, hals en decol-
leté 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) 

DERMASENCE  Seborra DERMASENCE  Seborra
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Lichaamsverzorging

AHA Body & Face Lotion     
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. 
(binnenkort: Seborra Huidzuiverende bodylotion)

Speciale verzorging

Seborra Acute puistjes roller       
Als aanvulling op de Seborra Huidzuiverende serum is de gemak-
kelijk aan te brengen fluid ideaal bij de eerste tekenen van puist-
jes. Boswellia-extract gaat roodheid en zwellingen tegen. Een 
gevoel van druk en irritatie wordt snel minder. Gluconolacton, 
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 meer-
maals per dag aan.

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)

DERMASENCE  Seborra DERMASENCE  Seborra
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Reiniging hoofdhuid

Haircare Shampoo       
De shampoo gaat de vorming van roos en vette hoofdhuid tegen 
door de werkzame stof Octopirox ®. Kan ondersteunend gebruikt 
worden bij jeukende hoofdhuid. Ingrediënten zoals allantoïne,  
menthol en panthenol verzorgen de haarwortels grondig.  (bin-
nenkort: Seborra Shampoo)

Aanvullende aanbeveling

Mousse Reinigingsschuim       
Poriëndiep reinigend schuim met glycol en salicylstoffen, 
pH-waarde regelend     Pagina 5

Tonic       
Verfrissend gezichtswater, pH-regulerend, ook als milde after- 
shave     Pagina 5

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.

DERMASENCE  Seborra DERMASENCE  Seborra
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Reiniging 

RosaMin Reinigingsemulsie       
De milde reinigingsemulsie maakt een bijzonder delicate gezichts-
reiniging mogelijk zonder hard over de huid te wrijven. Tijdens 
de reiniging worden de gevoelige bloedvaten door het 5-voudig 
plantaardige werkzame complex versterkt. Panthenol en allan-
toïne kalmeren de huid. De lichte, verfrissende emulsie zorgt voor 
een huid die zich prettig aanvoelt.

Dagelijkse verzorging 

RosaMin Intensief kalmerend serum       
Intens kalmerend serum vermindert het rood uitzien van de huid 
en onaangename reacties onmiddellijk na het aanbrengen. Het 
anti-rode-vlekken-complex bestaande uit wede, plantenextrac-
ten en panthenol versterkt de bloedvaten op de langere termijn 
en werkt ontstekingsremmend. De combinatie van hyaluronzuur, 
linoleenzuur en een suikercomplex vult de vochtdepots op en 
versterkt de huidbarrière. Het verkoelende serum trekt snel in. 

DERMASENCE  RosaMin    
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DERMASENCE RosaMin

Bloedvatlabiele huid die vatbaar is voor 
rosacea

!
Het DERMASENCE RosaMin programma is speciaal ontwik-
keld voor de voor roodheid vatbare, gevoelige en reactieve 
huid. Alle producten versterken de gevoelige bloedvaatjes 

van de huid met behulp van het plantaardige 5-voudig werkende 
complex en voorkomen zo roodheid. Voor een nog betere huid-
verdraagzaamheid zijn alle DERMASENCE RosaMin producten 
vrij van parfum.
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Dag- en nachtverzorging

RosaMin Dagcrème met SPF 50   UVA          
Lichte dagcrème met plantaardig 5-voudig werkingscomplex 
versterkt de bloedvaten en voorkomt ontstekingen. Onaangena-
me reacties zoals branderige en prikkelende huid worden ver-
minderd en de huid gekalmeerd. De verzorging beschermt de 
huid met een UV-beschermingsfactor 50 dagelijks tegen belas-
tende UV-straling die de ongewenste vascularisatie en de dilata-
tie van de adertjes kan versterken. De huid wordt steviger.

RosaMin Getinte dagcrème met SPF 50 UVA         
Getinte dagcrème met 5-voudig plantaardig werkzaam complex 
versterkt de bloedvaten en werkt preventief tegen ontstekingen. 
Micro-ingekapselde pigmenten verbergen rode vlekken en liggen 
vervolgens als tint op de huid. De corrigerende dagcrème past 
zich individueel aan aan de huidtint. De hoge UV-bescherming 
beschermt tegen door de zon veroorzaakte schade en gaat het 
ontstaan van nieuwe irritaties tegen.

RosaMin Emulsie       
Lichte, bloedvatversterkende emulsie, die vanwege zijn regene-
rerende eigenschappen bijzonder goed als verzorging ‘s nachts 
geschikt is. Het 5-voudig plantaardige werkzame complex redu-
ceert rode vlekken en ontstekende processen, panthenol kal-
meert. De huid heeft meer weerstand en is optimaal verzorgd.

DERMASENCE  RosaMin    
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Reiniging

Hyalusome Reinigingsgel     
De vochtbindende oleogel met plantaardige olie verwijdert ma-
ke-up en vuil op milde wijze zonder uit te drogen. De formulering 
bindt glycerine met water en verbetert het vochtgehalte van de 
hoornlaag. De huid wordt gekalmeerd en gevoelens van spanning 
worden verminderd. Na het reinigen ziet de huid er zacht en ont-
spannen uit.

Face Peeling       
De crème-peeling verwijdert zacht overtollige huidschilfers met  
afgeronde micro-bolletjes van plantaardige oorsprong. Het huid-
beeld wordt verfijnd, de hydratatie neemt toe. Avocado-olie, vi-
tamine E en panthenol verzorgen de huid. 
(binnenkort: Hyalusome Crème Peeling)

NIEUW

DERMASENCE  Hyalusome DERMASENCE  Hyalusome

DERMASENCE Hyalusome

Preventieve anti-aging moisturizer

De DERMASENCE Hyalusome verzorgingsserie biedt preventie-
ve anti-aging en intense hydratatie. De combinatie van hydrate-
rende, celbeschermende en regeneratieve werkzame stoffen 
houdt de jeugdige uitstraling van de huid in stand.



25

Dagelijkse verzorging

Hyalusome Konzentrat       
De uiterst werkzame verzorgingsfluid kan mimiek-, hals- en decol-
letérimpels tegengaan. Liposomen en hyaluronen verhogen de 
elasticiteit en verminderen het vochtverlies van de huid, deze ziet 
er duidelijk strakker uit.

Hyalusome Dagcrème met SPF 50   UVA          
De lichte, parfumvrije anti-aging gezichtsverzorging met een hoge 
UV-beschermingsfactor en hyaluron. Deze voorkomt beschadi-
ging van de huid en pigmentvlekken veroorzaakt door het licht. 
Een hydraterend complex heeft een intensief hydraterend effect, 
panthenol en aloë vera kalmeren de huid. Voor een ontspannen 
en strakker uitziende huid iedere dag.

Hyalusome Hydraterende crème         
De anti-aging verzorging hydrateert met hyaluron, panthenol en 
glycerine de huid en voorkomt elasticiteitsverlies en rimpelvor-
ming. Stabiliseert de huidbarrière met avocado-olie en sheabo-
ter. De lichte textuur laat een verzorgd en gladder huidgevoel 
achter. (voorheen: Cream Rich)

Hyalusome Oogverzorging      
De anti-aging-oogverzorging met hyaluron zorgt voor intensieve 
hydratatie. Met extracten van Aziatisch penningkruid om de col-
lageensynthese te stimuleren. Panthenol, allantoïne en bisabolol 
kalmeren de huid en ondersteunen de celregeneratie. Bevordert 
de elasticiteit van de huid met jojoba-olie en maakt haar soepel. 
De parfumvrije oogverzorging is aanbevolen voor dragers van 
contactlenzen. (voorheen: Eye Cream)

DERMASENCE  Hyalusome DERMASENCE  Hyalusome
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Nachtverzorging

AHA Effects plus C         
Intensief werkende fruitzuurcrème voor de rijpe huid en onzui-
vere gemengde huid. De combinatie van fruitzuur met vitamine 
C is extra effectief voor het verfijnen van het huidbeeld. Langdu-
rig gebruik stimuleert de collageenaanmaak, de huid ziet er ge-
regenereerd en gezonder uit. Rooibosextract biedt bescherming 
tegen vrije radicalen en vermindert voortijdig elasticiteitsverlies. 
Ideaal als voorbereiding op chemische peelings. 
(binnenkort: Hyalusome Intensief activerende crème)

Hyalusome Nachtverzorging         
De regenererende intensieve verzorging beschermt tegen elas-
ticiteits- en volumeverlies en zorgt met hyaluron voor hydratatie 
tot in diepere huidlagen. Hij ondersteunt regeneratieprocessen 
van de huid met panthenol en antioxidanten. De verzorgingscrè-
me met zonnebloemolie is ook prima geschikt als masker voor 
een vitale en gladder uitziende huid. (voorheen: Cream + Mask)

DERMASENCE  Hyalusome DERMASENCE  Anti-aging

Aanvullende aanbeveling

Mousse Reinigingsschuim       
Poriëndiep reinigend schuim met glycol en salicylstoffen, 
pH-waarde regelend     Pagina 5

Tonic       
Verfrissend gezichtswater, pH-regulerend, ook als milde after- 
shave     Pagina 5
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DERMASENCE  Hyalusome DERMASENCE  Anti-aging

   Reinig je huid met een milde, zeepvrije waslotion of reini-
gingsmelk

   Voor de opvolgende verzorging moeten crèmes en lotions 
worden gekozen die lipiden bevatten, om het gebrek aan vet 
en vocht te compenseren

   Crèmes met natuurlijke oliën zoals jojoba en teunisbloemolie 
zijn ideaal voor het gezicht.

   Een vitaminecomplex om de huid te verzorgen ondersteunt 
de regeneratie ervan

   Jeuk kan worden geminimaliseerd door speciale producten 
met verkoelende en plaatselijke verdovende eigenschappen

Je dermatoloog of apotheker adviseert je graag welke produc-
ten uit het DERMASENCE-programma voor jou het meest  
geschikt zijn.

In de loop der tijd

!
In de loop van het leven verandert de huid: ze wordt dunner 
en vaak ook droger. De dagelijkse huidverzorging moet op 
deze verandering worden aangepast. Met een consistente 

lichaamsverzorging kunnen bijvoorbeeld storingen van de be-
schermende huidbarrière, invloeden uit de omgeving en verou-
deringsprocessen in evenwicht worden gebracht. 

Veranderingen van de huid in de loop van het leven

Jonge huid Oudere huid

Verzorgingstips voor de ouder wordende huid

Jugendhaut Altershaut
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Hormonale veranderingen
Ook de hormonale veranderingen in het lichaam tijdens de 
menopauze hebben hun effect: De huid wordt dunner, droger en 
fijne rimpeltjes kunnen zich omzetten naar rimpels. Door de  
afname van de oestrogeenproductie neemt ook het collageen-
gehalte van de huid af. Bovendien neemt de productiviteit van 
de talg- en zweetklieren af, de beschermende functie van de  
hydrolipidelaag wordt verminderd met als resultaat: De huid 
droogt sneller uit en is gevoeliger.

Rimpels – Dit gebeurt er in de huid

Het verstrijken van de tijd wordt zichtbaar met een blik in de spie-
gel: De eerste lachrimpels ontdekken we al halverwege de twintig, 
wanneer de natuurlijke regeneratieprocessen van de huid ver-
tragen en de huid steeds dunner wordt:

   Het aantal huidcellen (corneocyten en keratinocyten) 
neemt af

  De van nature gebogen kiemlaag wordt vlakker

   Het aantal stabiliserende collageenvezels neemt af

   De celstofwisseling vertraagt

   Het vochtgehalte van de huid wordt verminderd

Langzaam maar zeker verliest de huid elasticiteit en veerkracht. 
Het resultaat zijn rimpels in het gezicht (vooral expressierimpel-
tjes). Daarnaast zijn droogheid, een doffe teint en pigmentstoor-
nissen ongewenste tekenen van huidveroudering.
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Werkzame bestanddelen en 
maatregelen tegen vroegtijdige 
huidveroudering

Uv-bescherming
Uv-straling heeft een schadelijk effect op huidcel-
len. Dit geldt voor zowel uv-A alsook voor uv-B 
straling. Zonbescherming in de vorm van huidver-
zorging met een zonbeschermingsfactor, een door-
dachte omgang met de zon en beschermende 
kleding is het beste middel tegen veroudering.

Vochtigheid
Hyaluron slaat vocht op en is een natuurlijk onder-
deel van de huid. Het aandeel neemt echter af met 
de leeftijd. Huidverzorging met hyaluron of andere 
hydraterende werkzame bestanddelen vullen de 
vochtreserves van de huid aan. Dit maakt de huid 
van binnenuit voller.

Fruitzuren
Fruitzuren, ook bekend als AHA’s (alfa-hydroxy-
zuren), combineren een aantal doeltreffende ef-
fecten: Ze stimuleren de celstofwisseling, stabili-
seren de beschermende zuurmantel en verhogen 
het vermogen om water te binden. Een van de 
bekendste is glycolzuur.

Radicalen vangers
Uv-stralen, maar ook slaapgebrek en een oneven-
wichtige voeding leiden tot oxidatieve stress: Een 
overmaat aan vrije radicalen die tal van celstruc-
turen beschadigen en het huidverouderingspro-
ces voeden. Radicalen vangers zoals vitamine E 
gaan dit proces tegen.

De systeemverzorging van DERMASENCE biedt u twee anti-aging 
productseries, afhankelijk van uw leeftijd:

DERMASENCE Hyalusome – preventieve anti-aging verzorging 
voor de huid vanaf 25 jaar

DERMASENCE Chrono retare – rijke anti-aging verzorging voor 
de huid vanaf 45 jaar
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Reiniging

Reinigingsmelk       
Bevrijdt de huid zacht van make-up, vuil en talg. Met een verkoe-
lend en verfrissend effect is de reinigingsmelk bijzonder geschikt 
voor de droge, gevoelige gezichtshuid. Ze herstelt de vetlaag en 
houdt de huid soepel. Irritaties worden verhinderd door kalme-
rende ingrediënten. (binnenkort: Chrono retare Reinigingsmelk)

 DERMASENCE  Chrono retare

DERMASENCE Chrono retare

Verzorging van de rijpere, (post) meno- 
pauzale huid

De DERMASENCE Chrono retare verzorgingsserie biedt regene-
ratie en celbescherming voor de rijpere huid vanaf 45 jaar. Vroeg-
tijdige verouderingsprocessen, bijvoorbeeld door UV-blootstel-
ling worden tegengegaan. Hoogwaardige ingrediënten onder- 
steunen de celvernieuwing, hydrateren en houden de gezonde 
functie van de huid in stand.
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Dagelijkse verzorging

Chrono retare Anti-aging-serum       
Het anti-aging-serum is een innovatief verzorgend concentraat 
ter regeneratie van de rijpe huid vanaf 45. Met ectoïne en olijf-
bladextract heeft het een celbeschermende werking en vermin-
dert vroegtijdige huidverouderingsprocessen. Hoog gedoseerd 
hyaluronzuur levert intensieve vochtigheid, de huid oogt op die 
manier voller en gladder. De bijzonder verrijkte textuur beschermt 
de natuurlijke barrière van de huid, werkt kalmerend en regene-
rerend. Het serum ondersteunt de natuurlijke uitstraling van de 
huid en kan als dagelijks serum de verzorging aanvullen.

Chrono retare Anti-aging oogverzorging       

De parfumvrije oogcrème gaat donkere ringen rond de ogen en 
zwellingen tegen en bewaart de schoonheid van uw oogzone. Het 
complex van coffeïne en een anti-aging-peptide vermindert zwel-
lingen en zorgt voor een strakkere oogzone. Regenererende  
stoffen zorgen voor een langdurig behoud van de spankracht van 
de oogleden. Hyaluronzuur levert intensieve en lange vochtigheid 
en maakt op die manier de rimpels door droogte weer glad. De 
bijzondere textuur biedt een fluweelzacht gevoel op de huid en 
vormt een ideale basis voor oog-make-up.

 DERMASENCE  Chrono retare
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Schematische voorstelling van het fruitzuureffect 

Voor     Na

 

Nachtverzorging

AHA Effects       
Milde fruitzuurcrème voor de rijpe en droge huid, evenals huid 
die zonschade heeft opgelopen. De huid ziet er zichtbaar gladder 
en stralender uit, het vochtgehalte neemt toe. Groene-thee-ex-
tract kalmeert de huid en rode druivenextract beschermt tegen 
oxidatieve stress. De werkzame stoffen stimuleren de lichaam-
seigen reparatiefunctie en geven de huid een meer stralende en 
frissere aanblik. (binnenkort: Chrono retare Activerende crème)

Gebruik en effect van fruitzuren

 Anti-aging-verzorging

  Stimulering van de huidvernieuwing bij langdurige toepassing 

  Combinatie van fruitzuren met intensieve werking 

 Verfijning van het huidbeeld 

  Bescherming tegen vrije radicalen en huidschade door 
UV-straling

DERMASENCE  Chrono retare 

Aanvullende aanbeveling

Tonic       
Verfrissend gezichtswater, pH-regulerend, ook als milde after- 
shave     Pagina 5
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Voetverzorging

Mycolex Verzorgingsschuim       
Het parfumvrije verzorgingsschuim is ideaal voor droge en  
belaste voeten. Door het vochtcomplex, bestaande uit ureum, 
glycerine en allantoïne, wordt de huid gladder en elastischer. Met 
name bij droge hielen, huidkloofjes in de bal van de voet en jeuk 
tussen de tenen zorgt het schuim weer voor een aangenamer 
gevoel. De weerstand van voor schimmel gevoelige en belaste 
voeten wordt groter. De microfijne schuimtextuur trekt onmid-
dellijk in de huid, zonder te vetten.

Adtop plus 40     
Speciale verzorging voor zeer droge huid met barstjes en kloof-
jes. Het hoge percentage urea (40 %) verweekt de bovenste  
huidlaag (keratolytisch effect) en gaat overmatige verhoorning 
van de huid tegen. De huid wordt gladder en vooral op handen 
en voeten worden ruwheid en kloofjes verminderd. Bovendien 
verhoogt glycerine het vochtgehalte van de huid. Na regelmatige 
toepassing gedurende 14 dagen is de huidtoestand duidelijk  
verbeterd. (binnenkort: Mycolex Klovencrème)

DERMASENCE  Chrono retare 

DERMASENCE Mycolex

Verzorging voor hoornige, schimmelgevoeli-
ge voethuid

De huid van de voeten heeft speciale aan-
dacht nodig. De DERMASENCE Mycolex 
verzorgingsserie versterkt de natuurlijke 
barrièrefunctie van de huid. Schimmel-
gevoelige en belastte voeten worden in-
tensief verzorgd en geregenereerd. 



34

DERMASENCE Solvinea 

Zonbescherming

‘Het zonnescherm voor een gezonde huid’ – de DERMASENCE  
Solvinea producten bieden een combinatie van bescherming en 
verzorging. De huid wordt door een UV-A- en UV-B-breedband-
filtersysteem beschermt tegen schadelijke UV-stralen en tege-
lijkertijd verzorgt met vocht. De geïntegreerde IRA-celbescher-
ming fungeert als radicalenvanger en vermindert oxidatieve stress. 
Bovendien zijn de producten bijzonder goed verdraagzaam en 
daarom ook geschikt voor mensen met een gevoelige huid, Mal-
lorca-acne of zonneallergie. Alle Solvinea producten zijn parfum-
vrij en niet-comedogeen. Bij het aanbrengen van de producten 
ontstaat geen witte waas.

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.

De DERMASENCE Solvinea producten heb-
ben een zeevriendelijke formule en zijn dus in 
overeenstemming met de Hawaïaanse rif-wet.

DERMASENCE  Solvinea  DERMASENCE  Solvinea
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Zonbescherming

Solvinea Spray SPF 50+   UVA          
De zonnespray voor het hele gezin biedt een zeer hoge UV-A- en 
UV-B-bescherming voor de huid die werkt tot in de diepere huid-
lagen. Vooral bij gevoelige kinder- en volwassenenhuid kan hij 
bijzonder goed worden ingezet. De radicalenvanger vitamine E 
beschermt de cellen en glycerine levert de huid vocht. De spray 
maakt snel aanbrengen mogelijk. De lichte textuur trekt snel in, 
plakt niet en laat geen wit laagje op de huid achter.

Solvinea Liquid AK SPF 30   UVA             
Het speciaal voor de hoofdhuid ontwikkelde, transparante en  
ultralichte zonnebrandmiddel biedt een hoge UV-bescherming 
en behoedt de voor UV-gevoelige delen van de hoofdhuid voor 
de negatieve gevolgen van het zonlicht. Het dient ter preventie 
van huidveroudering als gevolg van licht en van actinische kera-
tosen. Een complex van panthenol en glycerine levert vocht en 
verzorgt de huid. Vitamine E biedt een extra celbescherming. Het 
zonnebrandmiddel is gemakkelijk aan te brengen, is niet vet en 
trekt snel in. De formule is parfumvrij en geschikt voor sporters.

Solvinea SPF 30   UVA          
De tegen de zon beschermende emulsie biedt een hoge UV-A- 
en UV-B-protectie door een moderne breedbandfiltercombinatie. 
De bijzondere formule biedt directe bescherming. De radicalen-
vanger vitamine E verzorgt de huid, glycerine levert vocht. De 
lichte textuur trekt snel in en laat geen wit laagje op de huid ach-
ter. Hij is vrij van nanodeeltjes en parfum en ook geschikt voor 
gevoelige huid en voor kinderen vanaf 3 jaar

DERMASENCE  Solvinea  DERMASENCE  Solvinea
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Zonbescherming 

Solvinea Baby SPF 50   UVA          
De zonnebrandemulsie biedt een hoge UV-A- en UV-B-bescher-
ming voor de gevoelige kinderhuid. De radicalenvanger vitamine 
E biedt bovendien een celbescherming en verzorgt de huid. Door 
glycerine en sheaboter wordt de gevoelige huid beschermd te-
gen uitdrogen. Daarom is de emulsie ook geschikt voor gebruik 
bij neurodermitis. De lichte textuur is goed te verdelen, trekt snel 
in en laat geen wit laagje op de huid achter.

Aloe Vera Active Gel          
Het verkoelende gelmasker voor gezicht, de hals en het decolleté, 
dat actief irritaties tegengaat, is ideaal bij onzuivere en vochtarme 
huid. De kalmerende gel wordt gewonnen uit het bladmoes van 
de Aloe vera (Aloe barbadensis) en stimuleert de huideigen rege-
neratie-eigenschappen. De huid wordt gladder en optimaal van 
vocht voorzien. Ook geschikt voor koeling na zonnebrand of in-
sectenbeten.

  DERMASENCE  Indicatie overkoepelende aanvullende
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Cross-indicatie aanbevelingen 
voor aanvullende zorg

DERMASENCE MelaBlok 
DERMASENCE Cream Deo 
DERMASENCE Selensiv Shampoo 
DERMASENCE H3 Komplex

Verzorging bij pigmentatiestoornissen

MelaBlok       
De intensieve verzorging bleekt door een tyrosinase-remmer 
pigmentvlekken en vermindert de nieuwe vorming van melanine. 
Met een fruitzuurcomplex, vitamine C en Q-10 beschermt de 
egaliseringsfluid de huid tegen oxidatieschade aan de cellen en 
zorgt voor een gelijkmatige teint. Bij langere blootstelling aan 
UV-stralen is het strikt noodzakelijk dat u deze fluid met een hoge 
SPF combineert.

Deodorant

Cream Deo       
De milde antitranspirant die zacht is voor de huid is ook geschikt 
voor bijzonder gevoelige huid. Ze remt overmatige zweetvorming 
en houdt u lang fris. De deo-crème bevat olieën die de vetlaag 
herstellen, is vrij van kleurstoffen en alcohol en kan toegepast 
worden na het ontharen.

  DERMASENCE  Indicatie overkoepelende aanvullende
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Anti-roos shampoo

Selensiv Shampoo       
De medicinale shampoo is met de actieve stof seleensulfide  
effectief bij droge, schilferende roos, en voorkomt het met de 
anti-recidive-technologie. Tea tree olie toont zijn natuurlijke  
werking bij iedere keer dat het haar gewassen wordt. Vochtin-
brengende stoffen gaan bovendien uitdroging tegen.

Ondersteuning van binnenuit

Tegenwoordig komen we door tijdsgebrek vaak niet aan even-
wichtige, gezonde voeding toe. Bovendien dragen factoren zoals 
stress en allergieën er vaak aan bij dat ons immuunsysteem ver-
zwakt. Help uw lichaam dat immuunsysteem te versterken door 
een gezond, evenwichtig voedingspatroon. De DERMASENCE 
voedingssupplementen ondersteunt u hierbij met een spectrum 
essentiële vitaminen en mineralen. 

Voedingssupplement

H3 Komplex      
DERMASENCE H³ Komplex levert belangrijke vitaminen en spo-
renelementen. De tabletten zijn veganistisch en lactosevrij.  
Ze voorkomen ongewenste huidproblemen zoals droge lippen, 
verbeteren de stofwisseling voor haren en nagels en zorgen dat 
u de zon beter kunt verdragen.

Specifieke informatie over de inhoud vindt u in de vermeldingen 
over gezondheid op de verpakkingen en de bijsluiters.

DERMASENCE  Cross-indicatie aanbevelingen voor aanvullende zorg DERMASENCE  notities
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Voor uw aantekeningen

DERMASENCE  Cross-indicatie aanbevelingen voor aanvullende zorg DERMASENCE  notities
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Voor uw aantekeningen

DERMASENCE notities DERMASENCE  notities
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DERMASENCE notities DERMASENCE  notities



DERMASENCE – 
Uniek verzorgingssysteem

Voor een gemakkelijke oriëntatie bieden wij u in het uitklap-
bare overzicht een uitleg van het unieke verzorgingssysteem 
van DERMASENCE, en een producttabel die gesorteerd is 
naar verzorgingsaanbeveling. Zo kunt u gemakkelijk uw indi-
vidueel programma samenstellen.

U weet niet welk huidtype u heeft?
Uw apotheek kan u gedetailleerde informatie over uw in- 
dividuele huidtype verstrekken. Ook onze huidanalyse op  
www.dermasence.nl kan u daarbij helpen.

De DERMASENCE-huidverzorgingsproducten zijn te verkrij-
gen bij uw huidspecialist of apotheek – daar geeft men u graag 
advies. 

Uw DERMASENCE-Team
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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 mee-
eters 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 
voor de hele familie

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.

GREEN 
 SCIENCE
GREEN 
 SCIENCE

P&M Cosmetics GmbH & Co. KG | Hafengrenzweg 3 
48155 Münster | www.dermasence.nl | info@dermasence.nl
Distribution: Medicos Kosmetik GmbH & Co. KG | 48155 Münster | Germany


