smart skin solutions.

smart skin solutions. Erkend in bekende medische literatuur als
de grondlegger van geavanceerde samengestelde peelings.
PCA skin® blijft de vertrouwde leider binnen de ontwikkeling van
milde en toch zeer effectieve, professionele behandelingen en
dagelijkse huidverbeteringsproducten. Al 2 decennia werkt PCA
skin® samen met artsen en levert het bewijs dat de combinatie
van esthetiek en wetenschap zorgt voor een gezonde en een
mooie huid vanuit cellulair niveau. We leggen de lat hoog als het
gaat om innovatieve huidverzorging. Met onze passionele inzet
blijven we de verwachtingen overtreffen. PCA SKIN® is alleen
verkrijgbaar via gecertificeerde huidspecialisten.
Vertrouw op de experts.

professional
treatment options

verschillende professionele behandelingen
PCA SKIN®’s professionele behandelingen zijn wetenschappelijk
samengesteld om de huid op een milde manier te stimuleren, te

solutions

verstevigen en te verstrakken. Ruim twintig jaar geleden ontwikkelde wij de
eerste oppervlakkige (lichte) tot diepe (medium) peelings voor artsen en
gekwalificeerde huidspecialisten, om uw huid nog gezonder te maken.
Wetenschappelijk bewezen formules helpen bij het verminderen van oppervlakkige lijntjes, het
verbeteren van de huidstructuur, het bestrijden van kleurverschillen en roodheid, het stimuleren
van het zuiveringsproces bij acne vrijwel zonder downtime zoals bij traditionele peeling.

daily care products

Milde ingrediënten, zoals alpha hydroxy acids (AHA), trichloorazijnzuur (TCA), salicylzuur(BHA),
retinol, polyphenol anti-oxidanten en huidverhelderende werkstoffen zijn met zorg
gecombineerd om de doffe, beschadigde oppervlakkige huidlagen te verwijderen en de zachte,
stralende huid die eronder zit naar boven te halen.

reference

Deze professionele behandelingen, aangevuld met de dagelijkse huidverbeteringsproducten,
versnellen het proces naar het uiteindelijke resultaat. Vraag uw gekwalificeerde huidspecialist
naar de perfecte combinatie van professionele PCA skin behandelingen en dagelijkse
huidverbeteringsproducten om de huid zichtbaar te verbeteren en een egalere teint te krijgen.
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PCA SKIN® peel

solutions

Aangepaste en verbeterde Jessner peeling
Deze milde en vernieuwde samengestelde formule verwijdert overtollige dode huidcellen,
egaliseert en gaat verdere pigmentatie tegen. Deze peeling helpt bij de genezing van
ontstekingen, vermindert talgproductie en verzacht lijntjes zodat de huid een gelijkmatiger- en
zachte uitstraling krijgt.

daily care products

TCA
Onze huidvriendelijke en effectieve peelings zijn geschikt voor verschillende huidtypes
zonder het ongemak en de downtime die u kwijt bent met traditionele TCA peelings. Deze
combinaties bevatten diverse ingrediënten om acne, hyperpigmentatie, fijne lijntjes en rimpels
te behandelen. De huid wordt ook gehydrateerd en krijgt volume. Tevens is er een specifieke
peeling voor het lichaam ontwikkeld.
Therapeutic Masks
De verschillende huidcorrigerende ingrediënten in onze therapeutische maskers peelen,
hydrateren en kalmeren de huid, afhankelijk van de gekozen formule.
Retinoïde behandelingen
Deze vooruitstrevende, vochtinbrengende producten geven bescherming en bevorderen de
opname van vitaminen, anti-oxidanten en andere voedingsstoffen. Dit zorgt voor een optimale
celdeling, zodat de gezonde cellen aan de oppervlakte komen en de huid daardoor een
gehydrateerde, zachte en frisse uitstraling krijgt.

reference

Alternatieven voor peelings
Deze effectieve behandelingen met anti-oxidanten geeft ook tussen de peelings door de huid
een zachte, zuivere en heldere uitstraling.
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solutions

Alle dagelijkse huidverbeteringsproducten van PCA SKIN® hebben
unieke voordelen voor verschillende huidtypes. Bij gebruik van
de juiste combinaties zijn deze producten nog effectiever om
een gezonde, mooie huid te realiseren. We hebben een reeks
vooruitstrevende producten ontwikkeld die een directe, effectieve
oplossing bieden bij het behandelen van specifieke huidproblemen.

daily care products

De meeste producten zijn verkrijgbaar in kleine en normale
formaten. De kleine verpakkingen bieden een uitstekende
gelegenheid om kennis te maken met de producten van
PCA SKIN® en de huid voor te bereiden op een professionele
behandeling. Iedere huid is uniek en heeft immers een aangepaste
serie aan huidverbeteringsproducten nodig. Indien u tevreden
bent kunt u de normale verpakking aanschaffen. Alle dagelijkse
huidverbeteringsproducten zijn voorzien van een gebruiksaanwijzing
en zijn een aanvulling op de professionele behandelingen van PCA
SKIN®.

reference
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verkrijgbaar in een normale- en in een kleine verpakking

solutions

Acne Control Solution
Deze set bevat het milde, maar effectief werkende salicylzuur om ontstekingen en bacteriën
te doden en de talgproductie te verminderen bij een ontstekingsgevoelige huid. Deze
productserie vermindert roodheid, zuivert, voorkomt ontstekingen en houdt de huid gezond en
gehydrateerd.
Inhoud: Facial Wash Oily/Problem, Intensive Clarity Treatment™: 0.5% pure retinol night,
Acne Gel, Weightless Protection Broad Spectrum SPF 45, Clearskin en Purifying Mask.

daily care products

Acne Control Solution met BPO
Bestrijdt bacteriën en houdt de talgproductie onder controle bij de minder gevoelige huidtypes
door middel van producten met vloeibare benzoylperoxide (BPO). Dit zichzelf bewezen
ingrediënt zuivert en voorkomt acne. Bij gecombineerd gebruik hebben deze producten een
zuiverende en gezonde werking zonder dat de huid uitdroogt of geïrriteerd raakt.

reference

Inhoud: BPO 5% Cleanser, Intensive Clarity Treatment™: 0.5% pure retinol night,
Acne Cream, Weightless Protection Broad Spectrum SPF 45, Clearskin en
Purifying Mask.
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Sensitive [Dry] Skin Solution
Dit is de ultieme combinatie van klinisch bewezen ingrediënten om irritatie te verminderen
en een gezonde huid te behouden. Voor de gevoelige en/of rosacea huid houden voedende
producten chronische roodheid onder controle. Dit kalmeert, hydrateert en egaliseert de teint.
Inhoud: Creamy Cleanser, Hydrating Serum, Anti-Redness Serum,
Hydrator Plus Broad Spectrum SPF 30 en ReBalance.

daily care products

Sensitive [Oily] Skin Solution
Vermindert irritatie en helpt om een gezonde huid te houden met klinisch geteste ingrediënten
die roodheid bij de vette, gevoelige en/of rosacea huid verminderen. Deze combinatie bestrijdt
roodheid, kalmeert, en hydrateert door middel van vetvrije vochtinbrengende producten voor
zowel dag als nacht.
Inhoud: Facial Wash, Hydrating Serum, Anti-Redness Serum, Acne Gel,
Protecting Hydrator Broad Spectrum SPF 30 en Clearskin.

reference
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Age Control [Dry] Solution
Deze combinatie is ontwikkeld door het bestuderen van in- en uitwendige factoren die
verantwoordelijk zijn voor de zichtbare tekenen van de rijpere huid. De beste ingrediënten zijn
gecombineerd om veroudering te voorkomen en te verbeteren. Deze doelmatige samenstelling
van producten helpt bij het verminderen van fijne lijntjes, rimpels en donkere kringen. Tevens
versterkt deze combinatie de cellen van de normale en droge huid.
Inhoud: Creamy Cleanser, ExLinea® Peptide Smoothing Serum, Rejuvenating Serum,
Intensive Age Refining Treatment™: 0.5% pure retinol night, C-Strength 15% with 5%
Vitamin E, EyeXcellence, Hydrator Plus Broad Spectrum SPF 30 en Collagen Hydrator.

daily care products

Age Control [Oily] Solution
Deze combinatie is ontwikkeld door het bestuderen van de in- en uitwendige factoren die
verantwoordelijk zijn voor de zichtbare tekenen van de rijpere huid, en de combinatie van de
beste ingrediënten om veroudering te voorkomen en te corrigeren. Deze groep producten
helpen bij het verminderen van fijne lijntjes en rimpels, het verminderen van donkere kringen en
versterking van de cellen van de normale en vette huid.

reference

Inhoud: Facial Wash, ExLinea® Peptide Smoothing Serum, Rejuvenating Serum,
Intensive Age Refining Treatment™: 0.5% pure retinol night, C-Strength 20% with 5%
Vitamin E, EyeXcellence, Protecting Hydrator Broad Spectrum SPF 30 en Après Peel®
Hydrating Balm.
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Pigment Control Solution
Deze alternatieve serie aan producten bevat een combinatie van verhelderende, exfoliërende
en kalmerende ingrediënten, zodat op een milde manier het melanogenesis proces wordt
tegengegaan zonder enige irritatie. Deze producten zorgen voor een gelijkmatige huid voor alle
huidtypes, ongeacht de gevoeligheid.
Inhoud: Facial Wash, Pigment Gel® HQ Free, C-Strength 15% with 5% Vitamin E,
Intensive Clarity Treatment™: 0.5% pure retinol night, Brightening Therapy® met
TrueTone, Perfecting Protection Broad Spectrum SPF 30 en ReBalance.

daily care products
reference
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The Solution for Chemotherapy and Radiation Therapy Support
Deze met zorg geselecteerde producten helpen om een gezonde huid te behouden tijdens
chemotherapie of bestraling. De producten zijn vrij van kunstmatige kleurstoffen, geurstoffen
en overige bekende stoffen die de huid irriteren. Ze helpen de bekende dermatologische
problemen te voorkomen tijdens behandelingen tegen kanker. De meeste ingrediënten in deze
producten hebben meerdere positieve voordelen voor de huid die onder stress staat.
Inhoud: Creamy Cleanser, Anti-Redness Serum, Hydrating Serum, Brightening Therapy®
met TrueTone, Perfecting Protection Broad Spectrum SPF 30, ReBalance, Silkcoat®
Balm, Après Peel® Soothing Balm en Peptide Lip Therapy.

daily care products

The Skin Care Solution for Men
De mannenhuid is anders dan de vrouwenhuid. Dagelijks scheren kan ontstekingen
veroorzaken en een hoger testosteron gehalte bij mannen leidt tot een vettere huid die later
minder snel verouderd. Naar mate mannen ouder worden vermindert het hormoongehalte
hierdoor vermindert ook de productie van nieuw collageen. Dit eenvoudig te gebruiken 3stappen systeem houdt de mannenhuid rustig, gehydrateerd, zuiver en sterk.

reference

Inhoud: Total Wash Face & Body Cleanser, Total Strength Line & Pore Minimizer
en Weightless Protection Broad Spectrum SPF 45.
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alleen verkrijgbaar in kleine verpakkingen
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The Lip Renewal Solution
De huid op de lippen is in vergelijking tot de huid op het gezicht erg dun. De lippen hebben
niet de natuurlijke barrière die bacteriën doodt en de lichaamstemperatuur reguleert. Daarbij
komt ook dat speeksel verschillende enzymen bevat die de huid kunnen uitdrogen en irriteren.
Daardoor drogen de lippen sneller uit en barst de huid makkelijker. Deze producten zijn
ontwikkeld om de lippen zacht en gehydrateerd te houden en zijn daardoor een uitstekende
aanvulling op alle professionele behandelingen.
Inhoud: Gentle Exfoliant (kleine verpakking), Hydrating Serum (kleine verpakking), Silkcoat®
Balm (kleine verpakking) en Peptide Lip Therapy (normale verpakking).

daily care products

The Post-Procedure Solution
Deze zorgvuldig geselecteerde producten kalmeren en hydrateren de huid na een peeling,
microdermabrasie of IPL. Deze producten behoren 3 tot 5 dagen na de behandeling gebruikt
worden. Het juiste gebruik van deze producten is belangrijk om een optimaal resultaat te
krijgen.
Inhoud: Facial Wash, Après Peel® Soothing Balm, Perfecting Protection Broad Spectrum
SPF 30, ReBalance en Silkcoat® Balm.

reference
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Normal Skin Trial System
Deze samenstelling van diverse producten is bedoeld voor de normale huid. Het is de perfecte
kennismaking met PCA SKIN® en biedt de gelegenheid om verschillende producten te
proberen.
Inhoud: Facial Wash, C-Quench® Antioxidant Serum, Rejuvenating Serum, Retinol
Renewal with RestorAtive Complex, EyeXcellence, Protecting Hydrator Broad Spectrum
SPF 30, ReBalance en Body Therapy

daily care products

Dry Skin Trial System
Deze samenstelling van diverse producten is bedoeld voor de droge huid. Het is de perfecte
kennismaking met PCA SKIN® en biedt de gelegenheid om verschillende producten te
proberen.
Inhoud: Creamy Cleanser, Hydrating Serum, C-Quench® Antioxidant Serum, Retinol
Renewal with RestorAtive Complex, EyeXcellence, Hydrator Plus Broad Spectrum
SPF 30, Collagen Hydrator en Body Therapy
The Oily/Problem Skin Trial System
Deze samenstelling van diverse producten is bedoeld voor de vette en/of acne huid. Het is de
®
perfecte kennismaking met PCA SKIN en biedt de gelegenheid om verschillende producten te
proberen.

reference

Inhoud: Facial Wash Oily/Problem, A&C Synergy Serum,® C-Strength 15% with 5% Vitamin
E, Weightless Protection Broad Spectrum SPF 45, Clearskin, Body Therapy
en Gentle Exfoliant
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enkel verkrijgbaar als probeerverpakking
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Prevention Supplement
Deze drie producten zijn een perfecte aanvulling op ieder willekeurig dagelijks
huidverbeteringsproduct om huidbeschadigingen en vroegtijdige huidveroudering te
voorkomen. Voor iedereen die een gezonde, jeugdige huid willen onderhouden en behouden.
Inhoud: C-Quench® Antioxidant Serum, EyeXcellence en Rejuvenating Serum

daily care products

Breakout Supplement
Deze serie aan ondersteunende producten kan worden toegevoegd aan ieder dagelijks
huidverzorgingsproduct bij de huid die af en toe of regelmatig last heeft van ontstekingen.
Deze producten kunnen zowel preventief als oplossingsgericht worden ingezet.
Inhoud: BPO 5% Cleanser, Acne Gel en Purifying Mask

reference
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dagelijkse verzorgingsproducten
Dermatologisch goedgekeurd en klinisch getest, PCA SKIN’s® dagelijkse
huidverzorgingsproducten bevatten geavanceerde ingrediënten zoals

solutions

alpha en bèta hydroxy acids, MMP inhibitoren, peptiden, anti-oxidanten en
plantaardige extracten.
Deze verfijnde producten zijn uitsluitend verkrijgbaar bij uw PCA SKIN® gecertificeerde
huidspecialist. U kunt er zeker van zijn dat u de allerbeste behandeling krijgt. Ieder PCA SKIN®
product is wetenschappelijk samengesteld en behandelt huidproblemen op cellulair niveau
volgens een vooruitstrevende en niet agressieve filosofie.

daily care products

We zijn van mening dat een gezonde huid een mooie huid is. Dankzij formules die vrij zijn van
synthetische geur- en kleurstoffen, leveren wij consequent veilige, effectieve resultaten zonder
huidirritatie.
Voor een optimaal resultaat is het aan te raden de dagelijkse huidverbeteringsproducten te
gebruiken in combinatie met de professionele behandelingen van PCA SKIN®. Vraag voor een
optimaal resultaat, uw huidspecialist om een speciaal op uw huid afgestemd behandelingsplan
samen te stellen.

reference
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Facial Wash
Deze verfrissende, huidvriendelijke reinigingsgel op basis van AHA en aloë vera verwijdert
make-up en overige onzuiverheden en geeft een schoon gevoel. Het verzacht de huid,
verwijdert dode huidcellen en verfijnt de structuur van de huid.
Facial Wash Oily/Problem
Deze schuimende reinigingsgel op basis van AHA en aloë vera brengt de talgproductie in
balans en bestrijdt onzuiverheden. Het verweekt dode huidcellen om de huidstructuur te
verfijnen en verstopte poriën te openen.

daily care products

Total Wash Face & Body Cleanser
Deze effectieve schuimende gezicht- en body reinigingsgel is speciaal samengesteld om de
huid te zuiveren en te hydrateren. Het product werkt kalmerend op irritatie veroorzaakt door
ontharing. Anti-oxidanten en antibacteriële ingrediënten gecombineerd met milde reinigende
werkstoffen zorgen voor een kalmerende, milde maar ook effectieve antibacteriële reiniging.
Creamy Cleanser
Dit milde, hydraterende reinigingsproduct verwijdert op een effectieve wijze alle vuil en makeup zonder dat de huid uitdroogt. Het bevat een verzadigende combinatie van rozenhout- olie,
aloë vera en aminozuren om de huid een frissere en jongere uitstraling te geven.

reference

BPO 5% Cleanser
Deze milde en effectieve reiniging is samengesteld op basis van 5% vloeibare benzoylperoxide
voor het bestrijden van bestaande acne. In combinatie met poly hydroxy acid (PHA)
gluconolactone- die in staat zijn metaaldeeltjes in de huid te vangen- biedt het anti-oxidatie en
beschermt het de huid tegen schadelijke invloeden van UV- stralen. Gluconolactone geeft ook
een zeer milde peeling om oppervlakkige dode huidcellen te verminderen. Extracten in BPO
5% Cleanser zorgen voor anti-oxidatie, hebben een hydraterende werking en zorgen voor een
zuivere en rustige huid bij acne.
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Blemish Control Bar
Deze huidvriendelijke en antibacteriële reiniging is geschikt voor iedereen met
een vette en/of acne huid. Dit product bestrijdt het ontstaan van acne-bacteriën.
De verzachtende werking vermindert littekenvorming, terwijl ontstekingen worden
genezen. De eiwitsplitsende samenstelling werkt effectief tegen ingegroeide haren.

daily care products

Dry Skin Relief Bar®
Dit reinigingsproduct voor gezicht en lichaam is geschikt om alle soorten droge
huidtypen te behandelen, inclusief eczeem, keratosis pilaris en psoriasis. De combinatie
van actieve ingrediënten en kalmerende bestanddelen met anti-oxidanten maakt het
product geschikt voor dagelijks gebruik voor iedereen met een droge huid.

reference

Pigment Bar®
Deze reiniging verbetert en onderhoudt de resultaten van alle PCA SKIN®
behandelingen bij hyperpigmentatie. De combinatie van kojic acid en azelaic acid
bestrijdt huidveroudering en bestrijdt hyperpigmentatie met een egale en heldere
huidskleur als resultaat.
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Smoothing Toner
Adstringerende tonic, is samengesteld met alpha hydroxy acids en aloë vera om de poriën
te verfijnen, oppervlakkige dode huidcellen te verwijderen en de huid een zachte en zuivere
uitstraling te geven.

reference

daily care products

Nutrient Toner
Deze formule op basis van vitamines, enzymen, aminozuren en alpha hydroxy acids helpt bij
het verfijnen van de poriën, verwijdert dode huidcellen en geeft de huid aanvullende voeding.
In samenwerking met de krachtige anti-oxidant glutathione heeft het een uiterst effectieve
werking bij het vangen van vrije radicalen.
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corrigeren
Gentle Exfoliant
Deze milde en crème-achtige reinigingsscrub bevat zachte korrels om de huid te exfoliëren en
te polijsten.

solutions

Purifying Mask
Dit masker peelt, ontgift, en verwijdert op milde wijze onzuiverheden en geeft de huid een
zachte, zuivere en heldere uitstraling. Het kan wekelijks gebruikt worden als thuisbehandeling
om de huid te verzachten en te ontgiften. Het product werkt verfrissend op een grove, matte,
vochtarme en gestresste huid terwijl de talgproductie wordt verminderd en bacteriën worden
gedood zodat ontstekingen worden voorkomen. Alle huidtypes zijn geschikt voor dit masker
met uitzondering van de hypergevoelige huid.

daily care products

ExLinea® Peptide Smoothing Serum
Dit technisch geavanceerd serum is zo geformuleerd dat het gelijktijdig de huid hydrateert,
verzacht en verstrakt. Het bevat ingrediënten die de expressie in het gezicht ontspannen
waardoor rimpels minder snel ontstaan. Ook wordt het intracellulair vochtgehalte verhoogd,
vrije radicalen worden bestreden en het geeft de huid een direct verstrakkend en liftend effect.
Pigment Gel® HQ Free
Deze formule bevat kojic,- azelaic,- en melkzuur, plus phenylethyl resorcinol in combinatie
met anti-oxidant glutathione en silybin afkomstig van de melkdistel bestrijden diverse soorten
hyperpigmentatie. Het is een ideale keuze voor mensen met een gevoelige huid.

reference
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Acne Gel
Deze milde en effectieve gel met 2% salicylzuur zuivert bestaande ontstekingen terwijl de
talgklierproductie wordt verminderd zodat toekomstige acne voorkomen wordt. Dit product
kalmeert ontstekingen bij rosacea, zonder de huid gevoeliger te maken.

daily care products

Acne Cream
Deze actieve crème op basis van 5% vloeibare benzoylperoxide geeft zuurstof af in de poriën
om de propioni bacterie te doden die acne veroorzaakt. Samen met de anti-oxidant poly
hydroxy acid (PHA) gluconolactone is het in staat om metaaldeeltjes in de huid te vangen,
vrije radicalen te bestrijden en de huid te beschermen tegen negatieve effecten van UVstralen. Gluconolactone geeft een mild peelingseffect en minimaliseert dode huidcellen en
verstoppingen. Deze formule heeft een sterke anti-oxidant en ontstekingsremmende werking.
C-Quench® Antioxidant Serum
Dit cosmetische anti-oxidant product maakt de huid sterker van het gezicht, hals en décollete.
De hydraterende ingrediënten zorgen voor een beter behoud van het vochtgehalte. De
geavanceerde combinatie van anti-oxidanten bestrijden vrije radicalen, verzachten fijne lijntjes,
verfijnt poriën versterkt de huid en geeft de huid volume.

reference

A&C Synergy Serum®
Dit multifunctionele serum brengt balans in de talgklierwerking, het ontstaan van bacteriën
en vermindert pigmentatie met een zuivere en gelijkmatige huidskleur als resultaat. De
geavanceerde combinatie van L-ascorbic acid, retinol en nog vier andere verhelderende
werkstoffen maken dit product uiterst geschikt voor de normale tot vette huid met
hyperpigmentatie of een neiging tot acne.
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Total Strength Line & Pore Minimizer
Dit wetenschappelijk geavanceerde peptide serum is samengesteld met huidversterkende en
antibacteriële werkstoffen om fijne lijntjes en rimpels zichtbaar te verminderen. Poriën worden
kleiner en de huid krijgt een zuivere, strakke en jongere uitstraling.

daily care products

Hydrating Serum
Een speciale combinatie van anti-oxidanten, vochtinbrengende werkstoffen en stoffen die
helpen het natuurlijke vochtgehalte van de huid te behouden en de huid zacht en soepel
te houden. Het product bevat een klinisch bewezen combinatie van ingrediënten die de
natuurlijke vochtbalans (NMF) van de huid onderhouden en ondersteunen met als resultaat
een gezonde, gehydrateerde huid. Hydrating Serum is een uitstekende vochtinbrengende
nachtcrème voor de vette huid.
Rejuvenating Serum
Dit ultieme anti-verouderingsserum bevat epidermale groeifactoren (EGF) en plantaardige
stamcellen om een gezonde celdeling te ondersteunen, met als resultaat een gezondere en
sterkere huid. Aanvullende vitaminen, aminozuren, en celbeschermers voorkomen vochtverlies
uit de cel en houden de huid strak en soepel. Dit superieure product bevat glutathione,
tocotrienol (vitamine E) en EGCG (anti-oxidant uit groene thee) om alle huidtypes extra
bescherming te bieden tegen beschadiging door vrije radicalen en ontstekingen.

reference

Anti-Redness Serum
Dit unieke serum heeft bewezen voordelen voor de gevoelige huid, rosacea, een verstoorde
huidbarrière en zonnebrand. Uit klinische studies blijkt dat 2x daags gebruik transepidermaal
vochtverlies (TEWL) 14% vermindert binnen een periode van 4 weken en roodheid 50%
vermindert na ongeveer 8 weken.
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Retinol Renewal with RestorAtive Complex
Dit sterke en corrigerende serum bevat RestorAtive Complex, een unieke samenstelling van
gestabiliseerd retinol en vigna acontifolia extract, een ingrediënt waarvan is bewezen dat het
dezelfde voordelen heeft als retinol maar dan zonder irritatie. Deze krachtige combinatie heeft
verschillende anti-verouderings- en huidversterkende voordelen. Het vochtgehalte in de huid
wordt aangevuld en het heeft sterke anti-oxiderende eigenschappen zodat een gezonde en
jeugdige uitstraling van de huid wordt verkregen.

daily care products

Intensive Clarity Treatment™: 0.5% pure retinol night
Dit product voor ‘s nachts combineert 0.5% pure retinol met phytic acid, phenylethyl resorcinol
en gluconolactone om een gelijkmatige huidskleur en een zuivere huid te stimuleren.
Intensive Age Refining Treatment™: 0.5% pure retinol night
Deze formule combineert 0.5% pure retinol met diverse ingrediënten om de huid te hydrateren
en te verzachten, waarbij het ontstaan van fijne lijntjes en rimpels worden geminimaliseerd.

reference

Brightening Therapy® with TrueTone
Deze innovatieve combinatie van huidverhelderende werkstoffen zijn klinisch bewezen
en reduceren alle soorten hyperpigmentatie. De doorbraakgevende formule vernietigt het
proces dat pigment aanmaakt en verstoort en voorkomt melanine-ophopingen. Aanvullende
ontstekingsremmers en anti-oxidanten maken Brightening Therapy met TrueTone effectief
bij het verminderen van bestaande en het voorkomen van toekomstige hyperpigmentatie bij
alle huidtypes.
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C-Strength 15% with 5% Vitamin E
Deze stabiele en effectieve vitaminen C en E voor uitwendig gebruik verminderen fijne lijntjes
en rimpels en versterken de huid door de collageenproductie te stimuleren. Deze formule maakt
gebruik van een speciale techniek die 15% L- ascorbic acid beschermd en stabiel houdt totdat
het wordt aangebracht op de huid.

daily care products

C-Strength 20% with 5% Vitamin E
Deze actieve L- ascorbic formule is speciaal samengesteld voor de meer tolerante huid. De
20% L- ascorbic acid blijft stabiel totdat het is aangebracht op de huid dankzij een speciale
technologie. Het stimuleert het verhelderen van een matte, doffe huid en het ontstaan van een
gelijkmatige teint. Fijne lijntjes en rimpels worden vermindert en de huid wordt sterker doordat
de collageenproductie wordt versterkt. Ook uitstekend geschikt voor gebruik op de handen en
de hals.
EyeXcellence
Deze drievoudig werkende oogcrème vermindert zwellingen, donkere kringen en rimpels rondom
de ogen. Drie peptiden werken samen om de collageenproductie te verhogen, bloedvaatjes te
versterken en de circulatie te bevorderen om het gebied rond de ogen zacht, egaal en helder
te houden. Kleurverschillen in de huid worden verminderd dankzij de verhelderende werking
van glabridin uit anijs. Druivenpit- extract, aloë en vitamine E hydrateren en geven de huid een
gezonde uitstraling.

Peptide Lip Therapy
Deze wetenschappelijk bewezen formule geeft de lippen duidelijk meer volume en verbetert de
algehele huidconditie rondom de lippen. Het verbetert de barrière functie en beschermt de lippen
tegen beschadiging door vrije radicalen, stimuleert collageen en verhoogt het vochtgehalte in de
huid.

reference

Après Peel® Soothing Balm
Kalmerende en hydraterende moisturizer tegen roodheid en irritatie. Het product is ideaal om
te gebruiken na een niet invasieve behandeling zoals peelings, microdermabrasie, harsen en
scheren of iedere andere vorm van irritatie en roodheid.
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Weightless Protection Broad Spectrum SPF 45
Dit product heeft een breed spectrum aan zonbescherming en geeft een onovertroffen
UVA/UVB bescherming met de ultra fijne technologie van Z-Cote en een combinatie van
toegevoegde UV- absorberende bestanddelen. Deze unieke, snel absorberende samenstelling
en de lichte finish maken Weightless Protection SPF 45 ideaal voor de vette en/of acne huid
en voor mensen die niet houden van de traditionele producten. Caffeïne biedt aanvullende
bescherming tegen celbeschadiging, terwijl de krachtige anti-oxidant silybin, vervaardigd uit
melkdistel, oedeem en zonnebrand onderdrukken.

daily care products

The Skin Cancer Foundation recommends this product as an effective UVA/UVB sunscreen

Perfecting Protection Broad Spectrum SPF 30
Dit revolutionaire breed- spectrum UVA/UVB product combineert de superieure beschermende
voordelen van de ultra- fijne technologie van Z-Cote met vijf melanogenesis remmers.
Deze unieke combinatie van ingrediënten werken samen om bestaande kleurverschillen
te verminderen, terwijl hyperpigmentatie wordt voorkomen. Als aanvulling zorgen de
anti-oxidanten caffeïne en silybin voor het bestrijden van vrije radicalen, infecties en
zonbeschadiging van de cellen. Perfecting Protection SPF 30 is geschikt voor alle huidtypes
en wordt ook aanbevolen als nabehandeling van peelings, lasers en overige professionele
behandelingen vanwege de verzachtende eigenschappen en de werking tegen verkleuring.

reference

The Skin Cancer Foundation recommends this product as an effective UVA/UVB sunscreen
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Protecting Hydrator Broad Spectrum SPF 30
Deze vetvrije dagelijkse moisturizer met een SPF is samengesteld op basis van aloë vera
en panthenol om de huid te hydrateren en geeft een matte finish. Het heeft een optimaal
breed spectrum aan bescherming tegen UVA/UVB met aanvullende beschermende
werkstoffen. Caffeïne verbetert de bescherming tegen celbeschadigingen door licht, terwijl
silybin beschadigde cellen afvoert en verbranding door UVB voorkomt.
The Skin Cancer Foundation recommends this product as an effective UVA/UVB sunscreen

daily care products

Hydrator Plus Broad Spectrum SPF 30
Deze voedende moisturizer met SPF is samengesteld uit een combinatie van een
breed spectrum aan UV-beschermende werkstoffen. Het is speciaal ontwikkeld om het
natuurlijke vochtgehalte van de huid aan te vullen bij de droge of vochtarme huid, dankzij
hyaluronzuur en sodium PCA. De aanvulling van caffeïne vermindert celbeschadigingen,
terwijl silybin beschadigde cellen afvoert en verbranding door UVB voorkomt.
The Skin Cancer Foundation recommends this product as an effective UVA/UVB sunscreen

The Skin Cancer Foundation recommends this product as an effective UVA/UVB sunscreen

reference

Active Broad Spectrum SPF 45: Water Resistant
Deze revolutionaire formule geeft een breed spectrum aan bescherming en is
waterbestendig met een lichte textuur. De unieke combinatie van UVA/UVB
beschermingsstoffen, samen met de ultra fijne Z-Cote, zorgen voor een uitstekende
bescherming. Het product is getest op 80 minuten beweging tijdens watersport en
andere inspannende sportactiviteiten. Het is de meest perfecte keuze om te gebruiken
tijdens allerlei soorten buitensport. Caffeïne geeft aanvullende bescherming tegen
celbeschadiging, terwijl silybin beschadigde cellen afvoert en verbranding door UVB
voorkomt.
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Clearskin
Deze antibacteriële moisturizer is wetenschappelijk samengesteld met Vitamine A,
goudsbloem, citroengras en komkommer om irritatie te verminderen, bacteriën te bestrijden
en onzuiverheden te genezen. Het zorgt voor een gezonde, zuivere uitstraling bij een vette
en ontstekingsgevoelige huid.

daily care products

ReBalance
Deze voedende, luchtige en vochtinbrengende nachtcrème is een uitstekende keuze
voor de normale tot vette en gevoelige huidtypes. Doordat het roodheid vermindert bij de
geïrriteerde huid wordt het aanbevolen te gebruiken na peelings, verjongingsbehandelingen
met laser en microdermabrasie. Het kan worden gebruikt op het hele gezicht, de hals en het
decolleté.
Après Peel® Hydrating Balm
Deze kalmerende moisturizer bevat het phytohormoon genistein. Het stimuleert de aanmaak
van collageen, vernietigt MMP’s en hydrateert. Het is een uitstekende keuze voor een
normale tot droge en rijpere huid.

reference

Collagen Hydrator
Deze volle crème voor de droge en rijpere huid, bevat een combinatie van moisturizers en
cacaoboter voor maximale hydratatie en heeft een uitstekende anti-oxiderende werking.
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Silkcoat® Balm
Deze balsem is specifiek samengesteld met anti-oxidanten, plantenextracten en
gehydroliseerde zijde. Het ondersteunt de productie van huidproteïnen en helpt de natuurlijke
vochtbalans (NMF) te behouden. Het is de meest ultieme nachtverzorging voor de gevoelige,
droge en rijpe huid en de huid die blootstaat aan extreme kou. Tevens is het een uitstekende
keus als verzachtende nabehandeling op de geïrriteerde huid.

daily care products

Body Therapy
Deze therapeutische formule verhoogt het vochtgehalte en stimuleert celvernieuwing als
geen andere bodylotion. Het gebruik van 12% melkzuur met aanvullende verhelderende
en verzachtende werkstoffen verhoogt het natuurlijke vochtgehalte, vermindert de opbouw
van dode huidcellen, bestrijdt bacteriën en ongewenste pigmentatie. Deze therapeutische
bodylotion zorgt voor een veerkrachtige, gelijkmatige en exceptioneel zachte huid.

reference
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Mijn huid is erg vet. Heb ik een crème nodig?
Ja, ook mensen met een vette huid hebben een dagcrème nodig met een beschermingsfactor
van minimaal SPF25 en een vetvrije nachtcrème. Een vochttekort in de huid leidt tot een
overproductie van talg, waardoor de huid nog vetter wordt.

Ik heb een ontstekingsgevoelige huid. Moet ik een ‘vetvrije’ crème gebruiken om
verstopte poriën en puistjes te voorkomen?
Bepaalde oliën, zoals bijvoorbeeld tea tree-, goudsbloem-, borage- en grapefruitolie werken
uiterst effectief bij het zuiveren van ontstekingen en geven niet het zware gevoel van andere
oliën. Gebruik van een crème met goede oliën verstopt de poriën niet, vermindert roodheid en
zwelling, en bestrijdt bacteriën en onzuiverheden.

daily care products

Ik dacht dat retinol alleen op dokter’s recept verkrijgbaar is en zorgt voor het vervellen
van de huid. Klopt dit?
Retinoïdezuur een bepaalde vorm van vitamine A is alleen op recept verkrijgbaar. Ook al is het
effectief, het kan ook bij sommige mensen irritatie veroorzaken. Retinol is een bepaalde vorm
van vitamine A die in de huid wordt omgezet tot retinoïde zuur waardoor het vriendelijker is en
een goed alternatief voor dagelijks gebruik. Retinol laat de huid alleen vervellen als het in hoge
dosering wordt gebruikt. Goed samengesteld retinol voor dagelijks gebruik zorgt niet voor
vervelling en kan duidelijke huidverbetering bieden.

reference

Is het noodzakelijk om een zonbescherming aan te brengen als ik niet tijdens de
piekuren van de zon buiten ben?
Ja, zonbescherming moet een onderdeel worden van de dagelijkse huidverzorging voor alle
huidtypes en voor iedereen. Zowel UVA als UVB stralen kunnen huidkanker veroorzaken. UVB
is meer aanwezig tijdens de piekuren van de zon. UVA stralen zijn er de hele dag en gaan
dwars door glas en de meeste kleding heen.
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Vanaf welke leeftijd worden dagelijkse huidverzorgingsproducten geadviseerd?
De puberteit is een perfecte tijd om te beginnen met dagelijkse huidverzorging. Het starten met
een milde reiniging, een zonbescherming en een nachtcrème zullen zorgen voor het behoud
van een gezonde huid en werken preventief tegen het ontstaan van diverse huidproblemen.
Bovendien zorgt het voor het aanleren van een gezonde verzorgingsgewoonte, zoals het
dagelijkse gebruik van een zonbescherming.

daily care products

Ik heb aanleg voor het ontstaan van puistjes. Moet ik mijn huid meerdere malen
gedurende de dag wassen? Meer dan 2 maal per dag reinigen of het gebruik van
huidonvriendelijke zeepproducten kunnen de natuurlijke beschermingsfunctie van de huid
aantasten en juist meer ontstekingen geven. Mensen met aanleg voor puistjes moeten 2 maal
per dag reinigen met een zeepvrije reiniger en als vervolg daarop zowel ‘s ochtends als ‘s
avonds een antibacteriële, matte crème aanbrengen. Het product voor de dag moet een UVA/
UVB filter bevatten tegen schadelijke effecten van zonlicht.

reference

Sinds ik ouder wordt, krijg ik steeds meer acne. Moet ik dezelfde producten gebruiken
als een tiener om mijn probleemhuid te behandelen?
Acne wordt een steeds vaker voorkomend verschijnsel bij volwassenen (met name bij vrouwen)
en wordt vaak veroorzaakt door hormonale schommelingen, menopauze en stress. Naarmate
de huid ouder wordt, wordt het vochtgehalte minder. Hiervoor is het echt noodzakelijk
producten te gebruiken die geschikt zijn voor acne bij volwassenen die niet te veel uitdrogen.
Acne komt voor bij alle leeftijdsgroepen en dient regelmatig behandeld te worden.

Bestaan er producten die ik kan gebruiken om mijn sproeten op te lichten?
Sproeten die men al vanaf kinds af aan heeft zijn een onderdeel van de genen. Peelings en
dagelijkse huidverzorgingsproducten behandelen wel zomersproeten, maar sproeten die
genetisch bepaald zijn, zullen niet verdwijnen.
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Voor- en na de behandeling
Huidconditie:
Zichtbare huidveroudering en melasma

PCA SKIN PCA SKIN PCA SKIN

voor

PCA SKIN PCA SKIN PCA SKIN

na

Behandeling:
Facial Wash, Pigment Gel,® Intensive
Age Refining Treatment™: 0.5% pure
retinol night, Brightening Therapy®
with TrueTone, Hydrator Plus Broad
Spectrum SPF 30 en Silkcoat® Balm
als aanvulling op het ondergaan van
sensi-peel behandelingen gedurende
een periode van vijf maanden.

Huidconditie:
Verslapping, rimpelvorming, zwelling en
donkere kringen rond de ogen.
Behandeling:
Facial Wash, ExLinea® Peptide
Smoothing Serum, EyeXcellence,
A&C Synergy Serum,® Protecting
Hydrator SPF 25 en ReBalance
tweemaal dagelijks als aanvulling
op Ultra Peel Forte® gecombineerd
met Esthetique peel behandelingen
gedurende drie maanden.

PCA SKIN PCA SKIN PCA SKIN

voor

PCA SKIN PCA SKIN PCA SKIN

na
Huidconditie:
Ontstekingen met post-inflammatory
hyperpigmentation.

PCA SKIN PCA SKIN PCA SKIN

voor

PCA SKIN PCA SKIN PCA SKIN

na

Behandeling:
BPO 5% Cleanser, Pigment Gel,®
A&C Synergy Serum,® Acne Cream,
Protecting Hydrator SPF 25, en
Clearskin in combinatie met PCA Peel®
behandelingen gedurende drie
maanden.
*Foto’s zijn niet geretoucheerd.
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