Cellulaire Innovatie
Optimale Hydratatie
Fruitzuren en PH-balans
zorgen voor optimale
Celvernieuwing in 28 dagen

Een uniek huidverbetering- en Anti-Aging programma met een duidelijke visie en medische achtergrond.
De twee primaire principes van Dermo28 zijn “optimaal Hydrateren” en “28 dagen celdeling”.
Zonder goed functionerende huidbarrière is werken aan huidproblemen en Anti-Aging een langdurig proces.
Wanneer je de huidbarrière functie, de zuurgraad en het celdelingsproces optimaliseert, verminderen bepaalde
huidproblemen en krijgt de huid haar natuurlijke glans terug.
Door de PH waarde van de huid in balans te brengen en te werken met fruitzuren, is de huid beter in staat actieve
ingrediënten op te nemen, optimaliseer je het effect van de behandeling en versterk je de zuurgraad van de huid en
daarmee haar barrière functie.
Alle Dermo28 producten zijn sinds 1995 vanuit een medische achtergrond ontwikkeld en hebben de finesse zoals je
die van een Italiaans product mag verwachten.
Wil je effectief en efficiënt werken met een Cosmedisch Huidprogramma,
dan is Dermo28 jouw antwoord.

UNICA
● Veroudering door Genetische- hormonale- en/of
omgevingsfactoren
● Verlies van Glans en Elasticiteit
● Lijntjes en Rimpels
● Dehydratatie
● Dunne- en oneffen huid
● Te kort aan Voeding – Droge huid

De Parel van het Dermo28 concept is het unieke
Unica-systeem®, een 360° aanpak tegen
huidveroudering. Bestaande uit o.a. Vitamine-C,
AHA/BHA, Soyaboon extracten, oligo-elementen
en verschillende peptides. Door gebruik te maken
van de beste technieken ter wereld is het
Unica-systeem® in staat iedere vorm van
veroudering aan te pakken en de huid een
vernieuwde stralende glans te geven.

PURA

COMFORT

● Vette / gecombineerde huid

● Natuurlijke huidbarrière uit balans

● Acné / Ontstekingen

● Irritaties en (over)gevoeligheid

● Grove poriën

● Allergieën en intoleranties

● Mee-eters

● Erythrose (rode vlekken) en Couperose
● Capillaire fragiliteit

Het Pura-systeem van Dermo28 richt zich specifiek
op de onzuivere- en vette huid en grove poriën.

Het Comfort-systeem® van Dermo28 is 100%

De combinatie van juist gedoseerde fruitzuren en

parfum- en conserveringsmiddelenvrij.

antibacteriële- en reinigende werkstoffen zorgt voor een

Een optimale mix van actieve ingrediënten als

zachte peeling van de huid en een ontstekingsremmend

calendula, argan olie, ceramides, zoethoutextract

effect. Het systeem gaat de vorming van mee-eters

en paardenkastanje, kalmeert en voedt de huid en

tegen en zorgt voor een gezuiverd, stralend en

versterkt en intensiveert de huidbarrière.

gehydrateerd gelaat.

NUTRIAGE
● Genetische huidveroudering
● Huidveroudering door UVA en UVB straling
● Verslapping van de huid
● Vermindering van elasticiteit
● Lijntjes en Rimpels
Intense hydratatie en versteviging van het
gelaat wordt door het Nutriage-systeem® van
Dermo28 mogelijk gemaakt. Botanische
stamcellen, Vitamine-C en Saccharide
isomeraat stimuleren de vitale processen in de
huid, optimale doorbloeding en aanmaak
van collageen, door de vocht- en
sebum regulerende en beschermende
werking van deze actieve werkstoffen.

AQUA
● Vochtarme en droge huid
● Verdikking van de hoornlaag
● Vermindering van de huidbarrière functie
● Vertraagde celdeling
● Te veel aan vrije radicalen
● Beschadigingen van buitenaf

Optimale hydratatie is de basis voor een gezonde huid. Het Aqua-systeem® van Dermo28
hydrateert de huid optimaal en zorgt voor een
juiste balans van de epidermis. Gestabiliseerde
Vitamine-C, Hyaluronzuur en thermaal algenextract, stimuleren de celdeling en geven een
direct verzachtend en glanzender resultaat.

PROAGE

YOUTH

● Vochtarme en droge huid

● Vochtarme en droge huid

● Beginnende veroudering

● Verdikking van de hoornlaag

● Fijne lijntjes

● Vertraagde celdeling

● Verlies aan elasticiteit

● Te veel aan vrije radicalen

● Verlies van energie en glans

● Vermindering van de huidbarrière functie

Het Proage-systeem® van Dermo28 richt zich op

Een van de juwelen van Dermo28 is de Youth Lijn

een optimaal beschermende en gebalanceerde

welke zich richt op intense en blijvende hydratatie

huidbarrière en werkt (preventief) aan de eerste

van de huid. Hoog geconcentreerd hyaluronzuur,

tekenen van veroudering. Verschillende lipiden,

wilde roosextracten en polysacchariden, hydrateren

Ureum en aminozuren, stimuleren een optimale

de huid optimaal, verdunnen de hoornlaag en

celdeling en hydratatie en voeding van de huid.

intensiveren de celdeling.
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