
De oplossing om roodheid en 
gevoeligheid te behandelen

don’t just relieve 
redness, prevent it



De oplossing om roodheid en 
gevoeligheid te behandelen

Het allereerste product dat de 
huid vanuit meerdere oogpunten 
behandeld. Voor zowel directe 
resultaten alsmede resultaten op 
lange termijn.

Verminder roodheid
 n   Dimethyl sulfone en Distelextract 

werken samen om roodheid te 
verminderen, het vochtgehalte te 
verbeteren en de huid te kalmeren

 n  Niacinamide vermindert roodheid 

 n   Bisabolol vermindert 
ontstekingsreacties in de huid en 
kalmeert de huid

 n   Inflacin® vermindert irritatie 

Verbeter de huidbarrière
 n   Ceramide NP ondersteunt de 

huidbarrière en voorkomt vochtverlies

 n  Niacinamide verbetert de huidbarrière   
            en vermindert vochtverlies tussen de   
    huidlagen

 n   Panthenol versterkt niacinamide bij het 
verbeteren van de huidbarrière

 n   Inflacin® vermindert vochtverlies tussen 
de huidlagen en heeft een bewezen 
werking voor het verminderen van 
huidbeschadigingen

Dual Action Redness Relief is niet irriterend, 
maakt de huid niet gevoelig, het is hypo-
allergeen. Bewezen dankzij Repeat Insult 
Patch Test (RIPT).

het eerste product in zijn soort 
Verdubbel de aanpak en resultaten



een lange termijn oplossing
Voorkom en verminder roodheid en gevoeligheid

Stop roodheid en 
gevoeligheid.

Feit: De meeste producten die 
roodheid behandelen pakken 
alleen ontstekingen in de huid aan. 
Overige oorzaken van roodheid 
en gevoeligheid worden niet 
behandeld.

 n   Bestrijdt de ontstekingsreactie van de huid 
met krachtige werkstoffen

 n  Het vetgehalte van de huid wordt hersteld,  
    vochtverlies wordt voorkomen

 n   Dankzij de OmniSome technologie worden 
werkstoffen dieper in de huid gebracht
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huidgevoeligheid onder controle 
Combineer met chemische peelings voor snelle resultaten

Chemische peelings zijn een 
geweldige aanvulling bij het 
behandelen van een gevoelige 
huid. De algehele huidconditie 
wordt verbeterd en opbouw van 
dode huidcellen wordt verminderd, 
waardoor inflammatie op lange 
termijn ook verminderd wordt.

Sensi Peel®:  
 n  Ontwikkeld voor alle huidtypes en huidcondities

 n  Uitstekend voor de eerste kennismaking met   
    chemische peelings

 n  Huidvriendelijk voor klanten met rosacea of een   
    gevoelige huid

Voor

Huidconditie: 
Rosacea (type 2)

PCA SKIN   PCA SKIN   PCA SKIN

Behandeling: 
Sensi Peel®

Na vier maanden

PCA SKIN   PCA SKIN   PCA SKIN



geeft direct verlichting
Kalmeer roodheid en gevoeligheid direct

Behandel tekenen van 
roodheid en gevoeligheid.

Feit: De behandeling van 
roodheid en gevoeligheid 
veroorzaakt door 
verschillende factoren 
is een uitdaging!

Behandel de huid met een product dat direct 
werkt. Dual Action Redness Relief kalmeert 
direct de huid en behandeld gevoeligheid.

 n   Direct minder roodheid en gevoeligheid

 n   Herstelt de natuurlijke barrière van de 
huid

 n   Hydrateerd en kalmeert de droge huid 

 n   Kalmeert de huid na chemische peelings



Dankzij de OmniSome delivery technologie worden werkstoffen dieper in de huid 
getransporteerd en gedurende 10 uur lang afgegeven. Het resultaat is een zichtbaar gezondere 

huid met minder roodheid.

gepatenteerd OmniSome 
delivery system
Verbeterde effectiviteit

Het gepatenteerde OmniSome 
delivery system beschermt 
de huid en brengt werkstoffen 
gedurende 10 uur lang 
dieper in de huid dankzij een 
time release werking.

Maakt de 
huid stabiel 
en het 
product 
effectiever.

Vermindert 
irritatie en 
discomfort die 
veroorzaakt kunnen 
worden door 
actieve ingrediënten.

Hogere concentraties werkstoffen 
worden beschermt tegen het 
afzwakken van hun effectiviteit 
waardoor er betere en 
snellere resultaten 
worden behaald.

Klassieke
delivery systems

OmniSome
delivery
technology

Stratum corneum

Epidermis

Dermis



Indien het product thuis en in professionele behandelingen wordt gebruikt geeft Dual Action Redness 
Relief duidelijke vermindering van roodheid en gevoeligheid. Het resultaat is sneller en beter.

zie het resultaat
Zichtbaar minder roodheid

Huidconditie: 
Diffuse roodheid en een slechte huidbarrière

Voor

PCA SKIN   PCA SKIN   PCA SKIN

Producten: 
Creamy Cleanser, Hydrating Serum, Dual Action 
Redness Relief, Hydrator Plus Broad Spectrum SPF 30, 
Collagen Hydrator

Na vier weken

PCA SKIN   PCA SKIN   PCA SKIN

Voor

Huidconditie: 
Diffuse roodheid en een slechte huidbarrière

PCA SKIN   PCA SKIN   PCA SKIN

Na vier weken

Producten: 
Creamy Cleanser, Hydrating Serum, Dual Action 
Redness Relief, Hydrator Plus Broad Spectrum SPF 30, 
Collagen Hydrator

PCA SKIN   PCA SKIN   PCA SKIN



nog beter resultaat
Maak elke behandeling compleet

Creamy Cleanser 
Creamy Cleanser reinigt op 

een vriendelijke wijze de huid 
zonder irritatie of het aantasten 

en uitdrogen van de huid.

Protecting Hydrator  
Broad Spectrum SPF 30

Beschermt tegen 
beschadigingen door UV-stralen. 

Verrijkt met anti-oxidanten. 

ReBalance 
Luchtige nachtcrème met 
anti-oxidanten voor een 

huid die uit balans is.

Hydrating Serum
Comfortabele hydratatie 

voor dag en nacht waardoor 
hydratatie op celniveau wordt 

gestimuleerd.


