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Wat betekent DERMASENCE?
Innovatieve producten en dermatologische know-how
De medicinale huidverzorging van DERMASENCE wordt in nauwe
samenwerking met huidartsen ontwikkeld. Door jarenlange ervaring en de toepassing van innovatieve ideeën is een programma
ontstaan, dat het gezond houden en de regulering van de huidfuncties ondersteunt. Het biedt voor ieder huidtype de juiste verzorging, ook voor de meest gevoelige huid.
Wordt zeer goed verdragen
De gekozen werkzame stoffen, hun combinatie en het feit dat de
producten zeer goed verdragen worden garanderen u optimale
huidverzorging – ook bij een probleemhuid. In onze producten
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 onder anderen hamamelis, en bisabolol,
dat bijzonder goed verdragen wordt. Of uw huid normaal of droog
en gevoelig is, naar allergische reacties neigt, onzuiver of blootgesteld aan de normale verouderingsprocessen – onze producten
zijn perfect geschikt voor iedere verzorging.
Dag na dag – van kop tot teen.

DERMASENCE –
Competentie voor uw huid:
Innovatieve producten
Moderne werkzame stoffen,
intelligent gecombineerd
Rekening houden met de gevoelige
huid
Afzien van belastende geurstoffen
Regulering van de pH-waarde van
de huid
Uw DERMASENCE-Team
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Wat is neurodermitis?
Neurodermitis (atopisch eczeem) is een chronische ontstekingsreactie van de huid die in fasen verloopt. Naast allergisch astma en hooikoorts maakt de aandoening deel uit van
het atopisch syndroom.
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De voornaamste oorzaak is dat de natuurlijke barrièrelaag onvoldoende is, wat gepaard gaat met een gebrek aan lipiden
(vetten), vocht en een verhoogde pH-waarde. Het ontstaan is te
wijten aan een complex samenspel van genetische factoren (aanleg), milieu-invloeden, de psyche en mechanische prikkels.
Schematische weergave: Neurodermitis – Gezonde huid
Droge huid
De barriérelaag van de huid
is instabiel.
De beschermende functie is
verminderd
De huid droogt uit.
Er kunnen kiemen binnendringen.

Gezonde huid
Hydrolipidefilm

Vocht
Horncellen
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Typische symptomen zijn:

Melkschurft bij zuigelingen kan een indicatie zijn

Pruritus krabben
ziekteverwekkers

binnendringen van

Droogheid, schraalheid, schilfervorming

Eczeem (o.a. bij buigzijde van knie en arm)

Die Barriereschicht der
Haut ist instabil.
Die
Schutzfunktion
ist
Gestoorde
huidbarrière
beeinträchtigt.
Die Haut trocknet aus.
Keime können eindringen.
Hydrolipidfilm
Feuchtigkeit
Hornzellen
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(pH-waarde = 7,4)
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Welke lichaamsdelen worden
aangetast?
Met name eczeem op de buigzijden van sterker belaste ledematen
zoals ellebogen of knieholtes treedt vaak op. Vaak nemen de extreme klachten aan het begin van de pubertijd af. De huid blijft
echter meestal een leven lang droog en gevoelig en vergt extra
aandacht. Hij neigt ertoe, met eczemen en acute aandoeningen
fel te reageren op allerlei prikkels, bijv. op stress, mechanische
huidirritaties en allergenen, maar ook op infecties en het klimaat.
De aandoeningen verschillen van persoon tot persoon en kunnen
in de loop van een leven sterk variëren.

Bijzonder belaste lichaamsdelen
Baby´s
Melkschurft op het hoofd
Vochtig eczeem op de wangen
Luieruitslag

Kinderen
Hals en polsen
Buigzijde van de elleboog
Knieholtes

Volwassenen
Eczeem op de hals
Buigzijde van de elleboog
Armen en benen
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Verzorgingstips/doelstellingen
Regeneratie en stabilisatie van de huidbarrière door consequente medische huidverzorging
Gebruik terugvettende, kalmerende en niet-uitdrogende verzorgingsproducten
Weinig contact met water, vermijd heet water
Let op een evenwichtige, gezonde voeding en zorg ervoor dat
u genoeg drinkt
De medische huidverzorging van Dermasence als oplossing bij neurodermitis.
Probleem

Oplossing

Lipidegebrek, schrale huid

 ethoudende crèmes of
V
lotions, bijv. met teunisbloemzaadolie

Vochtverlies

 ochtbindende stoffen
V
zoals ureum of glycerine
voor een gladde en
soepele huid

Irritatie, rode vlekken

 uidkalmerende stoffen
H
zoals panthenol en bisabolol

Uw huidarts of apotheker adviseert u graag over welke producten
uit het DERMASENCE-programma voor u het meest geschikt zijn.
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Behandeling in fasen
bij neurodermitis al naargelang de klachten
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Acute verzorging

Cortison

(Bij permanent gebruik
bijwerkingen mogelijk!)

DERMASENCE Vitop forte
DERMASENCE Polaneth Lotion

Basisverzorging
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Intensieve verzorging/
permanent gebruik

DERMASENCE Adtop Creme
DERMASENCE Adtop plus
DERMASENCE BarrioPro Körperemulsion
DERMASENCE BarrioPro Gesichtsemulsion

Doelen van de medische huidverzorging:
Herstel en gezond houden van de huidbarrière
Preventie van huidaandoeningen
Ondersteuning en bevordering van de levenskwaliteit
Reductie van geneesmiddelen als therapie
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Aanbevolen producten

Reiniging voor gezicht en lichaam
Reinigungsmilch

		

Bevrijdt de huid zacht van make-up, vuil en talg. Met een verkoelend 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 kalmerende
ingrediënten.
BarrioPro Reinigungsschaum

		

Een kalmerend reinigingsschuim voor gezicht en lichaam. Maakt
een milde en toch effectieve reiniging mogelijk, houdt de gevoelige 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.
		

Wasch- und Duschlotion

Het huidneutrale Syndet reinigt de huid grondig zonder te irriteren.
Het bevat vetinbrengende substanties om de natuurlijke zuurbeschermingslaag van de huid te onderhouden en verzorgt met
mineralen uit de Dode Zee.
		

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.

9

Systematisch een gezonde huid!

Aanbevolen producten

Lichaamsverzorging
Adtop Creme
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De huidbeschermingsmantel die kan ademen
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De parfumvrije crème is een effectieve verzorging bij dro- atopisch
ge en naar atopisch eczeem neigende huid. Dankzij het nisch aange
amfifiele karakter wordt een effectieve, huidverwante beschermingslaag gevormd, die ademnt en vocht bindt. Ruwheid en
mogelijke belastingen door mechanische irritatie worden verminderd.
Bisabolol verminderd trekkerigheid en kalmeert de huid. Dagelijks gebruik werkt regenererend 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.
BarrioPro Körperemulsion
		
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 behandelingen.
Vitop forte
Rust voor de huid door de herontdekte natuurkacht van
de wedeplant.
De intensieve verzorgingscrème verminderd huidirritaties en is
ideaal voor geprikkelde, droge huid bij atopisch eczeem. Met zijn
huidvriendelijke actief-complex bestaande uit wede, aloe vera en
groene thee kan de intensieve verzorgingscrème bij regelmatig
gebruik ontstekingssymptomen effectief voorkomen. De verzorgingscrème vormt een ademende beschermende laag op de huid,
die tegen mechanische irritaties beschermt. Hij is bijzonder huidvriendelijk en geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
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Lichaamsverzorging
Vitop forte Junior
De verzorgende emulsie biedt een ademende bescherming
voor tere babyhuid.
Met het unieke werkzame complex bestaande uit wede, aloë vera
en groene thee kan de crème geïrriteerde babyhuid duidelijk
kalmeren en ontstekingsindicaties tegengaan. Natuurlijke oliën
versterken de huidbarrière. Droge huid wordt gehydrateerd en
verzorgd. De parfumvrije formule is bijzonder huidverdraagzaam
en geschikt voor de tere huid van baby’s vanaf drie maanden,
alsmede voor gevoelige volwassen huid.
Adtop plus

		

De crème is speciaal ontwikkeld voor de droge en zeer droge huid.
Ze verbindt de positieve eigenschappen van de Adtop Creme 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.
Polaneth Lotion

		

De krachtige verzorging die zichtbaar werkt.
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. Vochtregulerende
eigenschappen en hoogwaardige plantaardige olieën beschermen
tegen uitdrogen. De snel intrekkende lotion kan ook na het
zonnebaden bij trekkerige huid en jeuk gebruikt worden.
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Aanbevolen producten

Gezichtsverzorging
BarrioPro Gesichtsemulsion
Regenereert en kalmeert irritaties

		

Speciale verzorging voor de geïrriteerde, naar roodheid neigende
huid. Trekkerigheid wordt verminderd en de huidbarrière wordt
weer opgebouwd. Ideaal te gebruiken na esthetische ingrepen. De
huid wordt geregenereerd en krijgt een frisse teint.
Cream + Mask

		

Intensieve producten voor optimale verzorging van de droge en
gevoelige huid Ze verzorgt door een combinatie van werkzame
stoffen uit teunisbloemolie en hyaluronzuur, evenals panthenol en
jojoba-olie. Met een vitaminecomplex een ideale dag- en nachtcrème, die ook als masker kan worden gebruikt.
Cream Extra
De lipidecrème met natuurlijke olieën geeft de huid een vitale aanblik, verzorgt en brengt vocht in door de effectieve combinatie van
panthenol, maïskiemolie en teunisbloemolie. De crème is vooral
aan te bevelen voor droge en zeer droge huid, evenals bij huid
die neigt naar atopisch eczeem. De crème is ook een ideale verzorging om de huid in de winter tegen kou te beschermen.
Eye Cream
De hydraterende oogverzorging voor de gevoelige, vetarme oogzone verhoogt door waardevolle olieën, vochtinbrengende ingrediënten en vitamines de elasticiteit van de huid. Het recept met
anti-aging-effect (Centella Asiatica-extract) werkt effectief tegen de
vorming van lijntjes. De parfumvrije crème revitaliseert de oogzone, vooral‘s nachts. Geschikt voor dragers van contactlenzen en
te gebruiken bij eczeem.
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Individuele verzorging – optimaal
afgestemd op uw huidtype
De juiste dagelijkse huidverzorging kan ervoor zorgen dat u zich
weer lekker in uw vel voelt. Ook in stabiele fasen is de huid zeer
droog en gevoelig en heeft dus de juiste ‚verzorgende aandacht‘
nodig.
Bij acute aandoeningen dient u in elk geval uw huidarts te raadplegen. Deze zal een individuele therapie afstemmen op uw momentele huidbeeld.
Daarnaast bieden dermatologisch-cosmetische huidverzorgende
instituten professionele behandelingen aan om de huid weer in
evenwicht te brengen en op die manier een zo stabiel mogelijke
toestand te bereiken:
Behandelingen met maskers bevorderen de vet-/vochtbalans
Massages met lipidehoudende crèmes en vochtconcentraten
maken de huid glad en ontspannen
Hydraterende behandelingen leveren de huid vocht
Afvoerende behandelingen, bijv. lymfedrainage werken kalmerend op de huid
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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 mogelijk.
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.
Onzuivere, naar acné neigende huid
Glimmende huid met grove poriën waarbij regelmatig
meeëters en puistjes ontstaan.
Anti-Aging-verzorging voor de rijpere huid
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 op de producten
Zij geven u aanwijzingen voor het gebruik van de producten
Reiniging
Dagverzorging met UV-bescherming |
zonbeschermingsfactor
Nachtcrème
Dagelijkse verzorging – de producten kunnen
dagelijks ‚s ochtends en ‚s avonds gebruikt worden
Speciale verzorging – vaak als therapiebegeleidende
verzorging van de probleemhuid
Masker
Speciale oogverzorging – voor de gevoelige huid
rond de ogen

De lipideniveaus op de producten
Hieraan kunt u zien of het om een vetvrij of juist sterk vettend
product gaat.
0 Vetvrij product
1 Producten met een laag lipidegehalte
Voor onzuivere of gemengde huid
2 Producten met gemiddeld lipidegehalte
Als dagcrème voor de normale huid; bij onzuivere huid soms
ook als nachtcrème
3 Producten met een hoger lipidegehalte
Voor de droge huid, of als nachtcrème voor normale huid
4 Producten met een hoog lipidegehalte
Voor de zeer droge huid
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