
HAAL HET BESTE 
UIT UW PRODUCTEN 

Hoogwaardige cosmetica werkt 
actief en diep in de huid. Hoe 
haalt u het meeste uit deze 
geweldige producten? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuinig gebruik 
Onze cosmetica producten zijn 
sterker geconcentreerd dan de 
gemiddelde producten op de 
markt. Dit geeft meer resultaat en 
u heeft minder nodig van de 
producten. Als u te veel gebruikt 
van deze intensieve producten zou 
het kunnen zijn dat de huid juist 
tegenovergesteld reageert. Uw 
specialiste zal u exact uitleggen 
hoeveel u nodig heeft van uw 
producten! 

Reinigingen 
Zorg er voor dat de reiniging voor 
het gezicht NIET de huid van de 
ogen raakt. Voor de ogen zijn 
speciale producten die deze tere 
huid optimaal reinigen zonder 
irritatie of waasjes voor de ogen. 

Ook is het belangrijk te zorgen dat 
er geen restanten van de reiniging 
achter blijven op de huid. Gebruik 
voldoende water en een toner. De 
huid kan anders rood en trekkerig 
worden. 

Scrubben 
Exfoliëren noemen wij het met een 
duur woord. Het is belangrijk om 
dit minimaal 1 tot 2 keer per week 
te doen. Pas echter op dat u met 
een “scrub” met korrels niet te 
hard over de huid schuurt. Zorg 
ervoor dat de huid niet teveel 
meebeweegt, laat het product 
rollen in plaats van schuren. Bij 
een product zonder korrels is het 
belangrijk om de geadviseerde tijd 
aan te houden. Zo heeft u 
maximaal resultaat van uw 
product. 
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Oog 
producten 

Gezicht Combinatie 
crème’s/serum van merken 

 

De huid rondom uw ogen is net zo 
dun als het vliesje dat zich tussen 
een eierschaal en het ei bevindt. 
Vandaar dat oogproducten zeer 
zuinig gebruikt moeten worden (een 
pijnboompit) en mogen alleen op 
het harde gedeelte (de oogkas) 
worden aangebracht. Het product 
verspreidt zich namelijk vanzelf door 
het knipperen van de ogen. Brengt 
u het product te dicht bij het oog 
aan, dan kunt u hierdoor opgezette 
en/of branderige ogen ervaren. 
 

De gezichtscrèmes mogen juist 
maar tot het randje van de oogkas 
aangebracht worden. Deze 
producten zijn te sterk voor de tere 
huid rondom de ogen. Rondom op 
de ogen dus ALLEEN producten 
voor de ogen. Vòòr het 
aanbrengen van uw dag- of is een 
serum belangrijk. Dit product zorgt 
voor een intensievere werking van 
de actieve ingrediënten nog 
intensiever in de diepte van de 
huid. De volgorde van aanbrengen 
is daarom ook eerst het serum, 
gevolgd door de oogcrème en de 
gezichtscrème.  

  

Producten weggooien is zonde en 
wij zullen dit niet snel adviseren. 
Echter is het wel belangrijk om te 
weten dat als u alles van één merk 
gebruikt de producten elkaar 
versterken. Producten van een 
ander merk doen dit niet en 
kunnen soms zelfs een reactie 
geven. Laat ons dus goed weten 
wat u nog meer gebruikt, wij 
passen ons advies hierop aan. 
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