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BESCHERMEN 

Sun Ceutic 
Anti-aging zonnebescherming
Zinkoxyde, titaniumdioxyde,
hyaluronzuur en aloë vera
Hoge bescherming tegen de zon (SPF 50)

VOORKOMEN 

C25 Cream
Concentraat van antioxidanten 
Vitaminen C, A, B5, E en polyphenolen 

STIMULEREN 

Light Ceutic
Verblekende nachtcrème
Glycolzuur, phytinezuur
en vitamine C

Turn Over 
Stimulerende nachtcrème
Glycolzuur 

HERSTELLEN 

Hyal Ceutic 
Intensief vochtinbrengende crème
Hyaluronzuur en aloë vera
jojoba olie en vitamine E

K Ceutic 
Post-interventie crème
K complex, glycoproteïne, vitamines C en E
Hoge bescherming tegen de zon (SPF 50)

CORRIGEREN

Yellow Cream 
Concentraat voor pigmentcontrole 
Kojinezuur, glycolzuur en salicylzuur,
alba arbutin, zoethout en morus alba

ZUIVEREN

Cleanser 5
Zachte Peeling
Glycolzuur en allantoïne

Foamer 15
Peeling Schuim
Glycolzuur en enoxolone

Mask 15 
Masker voor de vette huid
Glycolzuur en bentoniet

De doelstelling van het laboratorium is om artsen en patiënten 
een gamma van kwalitatief hoogstaande producten voor hun 
esthetische behandelingen te bieden.

Dermaceutic heeft een gamma van wetenschappelijk 
onderbouwde en zeer efficiënte producten met een 
ongeëvenaarde concentratie aan actieve bestanddelen in haar 
formules.

Wij stellen onze producten met uiterste zorg samen zodat de 
werking van elk actief ingrediënt behouden blijft.

BEREIDT DE HUID VOOR OP ESTHETISCHE INGREPEN 
EN BEVORDERT EEN DUURZAAM EN OPTIMAAL 
RESULTAAT.

Dermaceutic nam als één van de eersten ingrediënten 
in haar formules op, die ondertussen als standaard 
worden beschouwd bij kwalitatief hoogstaande 
huidverzorging, zoals hyaluronzuur, stabiele vitamine 
C en glycolzuur.

Essentiële Acties



ZUIVEREN

Zachte exfoliërende Lotion
Verwijdert onzuiverheden en dode huidcellen. 
Reinigt zacht de huid.
Cleanser 5 wordt aanbevolen bij een doffe teint
en ongelijkmatige huidtextuur.

 RESULTAAT
De huid wordt glad en zijdezacht en straalt 
opnieuw. De poriën worden kleiner.

ACTIEVE BESTANDDELEN
Het glycolzuur verwijdert onzuiverheden en dode cellen 
terwijl allantoïne verzacht en herstelt. Deze combinatie van 
deze actieve bestanddelen stimuleert op een zachte manier 
de celvernieuwing.

Glycolzuur 5%:
Glycolzuur is één van de alpha hydroxyzuren,  vaak ook fruitzuren 
genoemd. Deze zeer kleine molecule dringt gemakkelijk in de 
huid. Zijn zure pH versnelt exfoliatie doordat hij de verbindingen 
tussen dode huidcellen vernietigt.
Allantoïne:
Allantoïne is een actief keratolytisch bestanddeel dat 
celvernieuwing stimuleert en wondheling bevordert. Het is bekend 
om zijn vochtinbrengende, verzachtende eigenschappen, die irritatie 
tegengaan.

50 ml
Vrij van parabenen en parfum

Cleanser 5 ZACHTE
PEELING



Mask 15Foamer 15 MASKER VOOR DE 
VETTE HUID

PEELING
SCHUIM

ZUIVERENZUIVEREN

 RESULTAAT
De huid is gereinigd, het overtollige sebum is 
verwijderd en de huidtextuur verbeterd.

 RESULTAAT
Bereidt de huid voor op esthetische 
behandelingen en maakt ze glad en zijdezacht. 
Zorgt ervoor dat de huid opnieuw straalt en 
verkleint de poriën. ACTIEVE BESTANDDELEN

De unieke combinatie van ontvettende minerale klei 
en glycolzuur reinigt en verbetert de huidtextuur, 
verkleint poriën en vermindert overtollige talg.

Glycolzuur 15%: 
Glycolzuur is één van de alpha hydroxyzuren,  vaak 
ook fruitzuren genoemd. Deze zeer kleine molecule 
dringt gemakkelijk in de huid. Zijn zure pH versnelt 
exfoliatie doordat hij de verbindingen tussen dode 
huidcellen vernietigt.
Bentoniet: 
Een sterk absorberende, vetverzadigde klei, die 
de kracht heeft om het huidweefsel van toxines en 
onzuiverheden te bevrijden.

ACTIEVE BESTANDDELEN
Geavanceerde formule met dubbele werking. Glycolzuur verwijdert 
onzuiverheden, en doordringt de hydroscopische film, terwijl het  
enoxolone-complex in de kokosnotenolie de huid verzacht.

Glycolzuur 15%: 
Glycolzuur is één van de alpha hydroxyzuren,  vaak ook fruitzuren 
genoemd.
Deze zeer kleine molecule dringt gemakkelijk in de huid. Zijn zure 
pH versnelt exfoliatie doordat hij de verbindingen tussen dode 
huidcellen vernietigt.
Enoxolone:
Enoxolone is een actief bestanddeel met een anti-inflammatoire 
werking,  Het wordt uit zoethoutwortel geëxtraheerd en is bekend 
om zijn verzachtende en kalmerende eigenschappen. 100 ml

Vrij van parabenen en parfum

Astrigerend Kleimasker  
Verwijdert dode huidcellen en overtollig sebum en 
reinigt de gemengde en vette huid. Mask 15 wordt 
aanbevolen voor de vette huid en de huid die tot 
acne neigt.

Expert Cleanser
Verwijdert onzuiverheden en dode huidcellen en 
reinigt de huid.
Foamer 15 wordt aanbevolen bij een doffe teint,
ongelijkmatige huidtextuur en huidonvolmaaktheden.

50 ml
Vrij van parabenen, bewaarmiddelen en parfum



STIMULEREN

Verblekende nachtcrème
Stimuleert het stralen van de huid en egaliseert de teint.
Light Ceutic wordt aanbevolen voor doffe huid en bij een 
ongelijke teint. 

Light Ceutic VERBLEKENDE 
NACHTCRèME

 RESULTAAT
De teint is egaal en de huid straalt opnieuw.

ACTIEVE BESTANDDELEN
De combinatie van glycolzuur, fytinezuur en vitamine C exfolieert 
zacht de huid en stelt de productie van melanine, het pigment dat 
donkere vlekken veroorzaakt, op punt. 

Glycolzuur 8%:
Vermindert de corneocyte samenhang in de keratinelaag van de 
huid, dit maakt een gelijkmatige peeling mogelijk.
Fytisch zuur 4%:
Verblekend en antioxidant bestanddeel. In combinatie 
met glycolzuur helpt het fytisch zuur om het epidermale 
pigmentatieproces te reduceren doordat het de ijzer- en 
koperionen blokkeert die nodig zijn bij de vorming van melanine.
Vitamine C:
Verbetert aanzienlijk de huidweerstand tegen aanvallen van vrije 
radicalen. De vitamine C die in deze formule wordt gebruikt is 
stabiel en oxideert niet.

40 ml
Vrij van parabenen en parfum



Huidverjongende crème
Bevordert het natuurlijke huidvernieuwingsproces en 
vermindert de eerste tekenen van huidveroudering.
Turn Over wordt aanbevolen om verminderende 
huidelasticiteit te behandelen en rimpels en fijne lijntjes 
te vervagen.

STIMULERENDE
NACHTCREMETurn Over

 RESULTAAT
De huid is gladder en ziet er jonger uit.

ACTIEVE BESTANDDELEN
De formule van geconcentreerd glycolzuur verwijdert de dode 
cellen van de oppervlaktehuid en bevordert de celvernieuwing.

Glycolzuur 15%: 
Vermindert de corneocyte samenhang in de keratinelaag van de 
huid.
Hierdoor wordt een homogene peeling van de bovenste huidlagen 
mogelijk gemaakt. Door het verwijderen van de dode cellen van 
de epidermis worden de tekenen van huidveroudering minder 
zichtbaar. De huid ziet er zachter uit en de teint is egaler.

STIMULEREN

40 ml
Vrij van parabenen, bewaarmiddelen en parfum



Yellow Cream CONCENTRAAT VOOR
PIGMENTVLEKKEN

CORRIGEREN

Geavanceerde huidverblekende crème 
Zorgt voor een stralende huid en egaliseert de teint. Yellow 
Cream vermindert pigmentvlekken en verschillen in de teint.

 RESULTAAT
Pigmentvlekken zijn minder zichtbaar en de 
de gehele teint wordt egaler.

ACTIEVE BESTANDDELEN
De synergie van glycolzuur, salicylzuur en sterk geconcentreerde 
pigmentverminderende actieve bestanddelen (20% van de actieve 
bestanddelen) exfolieert zachtjes de huid en stelt de productie van melanine, 
het pigment dat donkere vlekken veroorzaakt, op punt. 

Kojinezuur: Omdat het de productie van melanine remt, is kojinezuur een 
wetenschappelijk bewezen, efficiënte behandeling van melasma (bijvoorbeeld 
zwangerschapsmasker).

Arbutin: Remt de productie van melanine in de cellen (melanogenesis) door 
het blokkeren van tyrosynase. Het is ook een antioxidant.

Zoethout: Een actief depigmenterend bestanddeel dankzij de flavonoïden in zijn 
samenstelling. Zoethout remt de actie van twee tyrosinases, die de productie 
van melanine katalyseren. Het heeft ook verzachtende eigenschappen.

Alba Morus: Morus alba, een type fruitboom, begrenst de productie van 
melanine door de actie van de tyrosynase te remmen. Het is ook een 
antioxidant.

Glycolzuur: Versnelt de exfoliatie van de cellen en bevordert celvernieuwing.

Salicylzuur: Veroorzaakt een keratolytische actie die de samenhang tussen 
de corneocyten vermindert en vernietigt de lipiden die de buitencellen van de 
epidermis binden. 15 ml

Vrij van parabenen en parfum



C25 Cream CONCENTRAAT VAN 
ANTIOXIDANTEN

VOORKOMEN

Dagcrème met hoge concentratie
aan antioxidanten
Heeft een hoge concentratie aan antioxidanten die 
bijdragen tot het voorkomen van de schade die wordt 
veroorzaakt door vrije radicalen. C25 wordt aangeraden bij 
een ongelijke teint en bij een doffe huid.

 RESULTAAT
De teint wordt geëgaliseerd en de huid straalt opnieuw.

ACTIEVE BESTANDDELEN
Deze geconcentreerde formule bevat 25% stabiel vitamine C, 
vitaminen A, B5, en E, en polyfenolen ter bestrijding van oxydatieve 
stress, en beschermt de huid tegen vroegtijdige veroudering.

Vitamine C: Een krachtige antioxidant, vermindert de tekenen van 
huidveroudering.

Vitamine A: Verbetert de structuur van de huid en bestrijdt tekenen 
van huidveroudering zoals rimpels, fijne lijntjes, ongelijkmatige 
huidtextuur en hyperpigmentatie.

Vitamine B5: Vermindert vochtverlies en zorgt dat de huid soepel en 
elastisch blijft, dankzij zijn hydraterende eigenschappen.

Vitamine E: Bekend om zijn anti-oxyderende eigenschappen, vitamine 
E bestrijdt ook de tekenen van het photoaging.

Polyphenolen: Polyfenolen zijn van nature aanwezig in planten en 
fruit, ze bestrijden de werking van vrije radicalen en beschermen het 
collageen. 30 ml

Vrij van parabenen en parfum



BESCHERMEN

Sun Ceutic 50 ANTI-AGING
ZONNEBESCHERMING

Anti-Aging zonnecrème
Biedt een hoge bescherming voor huid die aan UV-
stralen wordt blootgesteld. Helpt bij het voorkomen 
van voortijdige huidveroudering.

 RESULTAAT
De huid wordt hersteld en beschermd tegen de 
gevolgen van photoaging: vlekken, fijne lijntjes en 
uitdroging.

ACTIEVE BESTANDDELEN
Krachtige UVA/UVB filters met SPF 50 beschermen de huid. 

Dankzij de micro-minerale filters (nano-partikels) is de crème 
volledig transparant met behoud van efficiëntie. Deze unieke 
formule bevat ook een krachtige stamcel-stimulator (EGF 
stimulator) en herstellende actieve bestanddelen (hyaluronzuur 
en aloë vera).

Zinkoxyde en titaniumdioxyde:
Deze minerale filters vormen een stabiele fysieke barrière tegen 
UVB-en UVA-stralen.
Hyaluronzuur 1%:
Hydrateert de huid en zorgt voor soepelheid en stevigheid. 
Hyaluronzuur is een «moleculaire spons» die de kracht heeft om 
tot vierhonderd keer zijn gewicht in water vast te houden.
Aloë vera:
Verzacht de huid, vermindert ontstekingen en bevordert de 
productie van collageen om de huidveroudering te bestrijden. 50 ml 

Vrij van oxybenzone, octocrylene, parabenen,
parfum en minerale oliën



Intensief hydraterende crème
Hyal Ceutic hydrateert de huid na esthetische procedures.
De crème biedt de essentiële voedingsmiddelen om de huid 
de hele dag te hydrateren.

 RESULTAAT
Deze formule hydrateert intensief en helpt om de 
tekenen van voortijdige huidveroudering te voorkomen

ACTIEVE BESTANDDELEN
Deze exclusieve formule bestrijdt huidveranderingen dankzij de hoge 
concentratie aan gecombineerd laagmoleculair en hoogmoleculair 
hyaluronzuur  met herstelde, lipide-aanvullende, beschermende en 
hygroscopische eigenschappen. Aloë vera, jojoba en karitéboter 
versterken de verzachtende en herstellende werking.

Hyaluronzuur 5.5%: Deze exclusieve formule combineert 
hyaluronzuur met een lage en een hoge moleculaire massa. 
Het hyaluronzuur met de lage moleculaire massa dringt diep 
in de huid om soepelheid en stevigheid te verzekeren en de 
huid te hydrateren. Het hyaluronzuur met de hoge moleculaire 
massa heeft een beschermende en hygroscopische functie op 
de huidoppervlakte.
Aloë vera 10%: Rehydrateert en regenereert cellen. Aloë vera 
verzacht de huid, vermindert ontstekingen en bevordert de 
productie van collageen om de huidveroudering te bestrijden.
Jojoba olie: Creëert een niet-vette hydraterende laag op het 
huidoppervlak, verzacht de gevoelige epidermis en beschermt 
de huid tegen UV-stralen.
Vitamine E: Is bekend om zijn anti-oxyderende eigenschappen. 
Vitamine E bestrijdt ook de tekenen van photoaging.

HERSTELLEN

Hyal Ceutic INTENSIEF
VOCHTINBRENGENDE CREME

40 ml
Vrij van parabenen en parfum



HERSTELLEN

K Ceutic POST-INTERVENTIE 
CRèME

Herstellende crème
Voedt de huid na esthetische behandelingen doordat 
het de huid verzacht en van essentiële voedingsstoffen voorziet.

 RESULTAAT
Deze geavanceerde formule zorgt voor een optimale 
hydratatie van de huid. De hersteltijd na een esthetische 
behandeling wordt hierdoor gevoelig korter.

ACTIEVE BESTANDDELEN
Deze crème bevat een combinatie van actieve 
bestanddelen die  herstellen (glycoproteïne en 
hyaluronzuur), hydrateren (karitéboter), beschermen 
(vitamine E en SPF 50) en verzachten (K Complex). Ze 
biedt ook een volledige zonnebescherming (SPF 50 - 
UVA/UVB filters).

K Complex: 
Bevat verzachtende componenten die essentieel 
zijn ter bestrijding van ontstekingen.
Glycoproteïne:
Bevordert de ontwikkeling van keratinocyten en de 
cohesie van fibroblasten bij de huidvernieuwing.
Vitaminen C en E:
Hebben erkende anti-oxyderende eigenschappen 
en de combinatie van deze vitaminen bestrijden de 
tekenen van photoaging.

30 ml 
Vrij van oxybenzone, octocrylene, parabenen,
parabenen en parfumHypoallergeen en getest onder dermatologische controle.



PROFESSIONELE HUIDPEELINGS
Dermaceutic werkt samen met dermatologen en medisch 
geschoolde schoonheidsspecialisten om hen een volledig 
gamma van professionele huidpeelings te bieden.

Een professionele peeling is een medische procedure die door 
een arts-specialist wordt uitgevoerd. De arts-specialist brengt 
een chemische oplossing op de huid aan om de opperhuid te 
exfoliëren met als resultaat dat de huid er gladder en jonger 
uitziet.

De actieve bestanddelen in de peeling stimuleren 
celvernieuwing.

Afhankelijk van de formule kunnen ook rimpels en fijne lijntjes, 

hyperpigmentatie en overtollige talgafscheiding worden 
behandeld. Dermaceutic heeft

een uitgebreid gamma van medische peelings ontwikkeld die 
aan alle eisen voldoen.

Vraag uw huidspecialist om advies.

 Intensiteit van de peeling

Uw dermatoloog of medisch geschoolde schoonheidsspecialist zal na onderzoek van 
uw huid de gepaste peeling en verzorging voor uw huidtype en -conditie bepalen.

Mask Peel
Bij een vette huid en huid die tot 
acne neigt Bij uitgezette poriën en 
bovenmatige talgafscheiding
Zuivert de epidermis en vernauwt de 
poriën 

Spot Peel
Bij pigmentvlekken en melasma
Bij post-inflammatoire pigmentatie
Vermindert pigmentvlekken en bevordert
een homogene teint

Milk Peel
Bij fijne lijntjes en een vale teint
Bij verslappende huid
Herstelt een stralende teint en
stimuleert de epidermis

Cosmo Peel
Bij rimpels en een ongelijkmatige 
huidtextuur
Bij een vale teint als gevolg van roken en 
bij pigmentaandoeningen
Vermindert tekenen van huidveroudering
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Meer informatie over het Dermaceutic productgamma vindt u op:
www.dermaceutic.com


