DERMOPHISIOLOGIQUE
Huidverzorging op de grens van medische wetenschap!
Dermophisiologique is een 100% made in Italy huidverzorgingsmerk dat behandelingen
en producten biedt die qua effectiviteit én intensiteit spraakmakende resultaten teweeg
brengt. Het topmerk staat voor functionele, wetenschappelijk bewezen dermo-cosmetica
en is gecertificeerd door meerdere instanties waaronder universitaire klinieken. Door
middel van een uniek 4- stappenplan is het in staat om het fysiologische evenwicht van
de huid in elke levensfase te herstellen en te beschermen.

Zuivere werkstoffen voor de huid, zoals de natuur ze bedoeld
heeft!
Respect voor de natuur is één van de belangrijkste kernwaarden van Dermophisiologique.
Alle producten zijn uitsluitend ontwikkeld op basis van de meest zuivere en actieve,
plantaardige werkstoffen die allen een EEG- herkomstcertificaat hebben. Deze worden
verkregen met extractiemethoden die in elke fase nauwkeurig gecontroleerd worden,
om de eigenschappen van de actieve stoffen van natuurlijke oorsprong ongewijzigd te
behouden.

Een onvergetelijke ervaring voor alle zintuigen
Dermophisiologique maakt van haar salonbehandelingen en producten een bijzondere
ervaring voor alle zintuigen! De fluweelzachte texturen met micro-emulsies voelen
vederlicht en comfortabel aan op de huid en worden moeiteloos door de huid
opgenomen zonder vetsporen achter te laten. De frisse, natuurlijke geuren met een hypoallergene samenstelling onthullen aromatische geurnoten. Deze zorgen stuk voor stuk
voor een ongekende gevoelsbeleving van pure wellness, ontspanning en sereniteit!

COEO
Het verouderingsproces heeft invloed op de conditie van de
huid. De Coëo- lijn van Dermophisiologique is erop gericht om
de zichtbare effecten van huidveroudering actief te helpen
herstellen.
De formules op basis van biotechnisch gepatenteerd
hyaluronzuur, minerale zouten, aminozuren en de antioxidant
vitamines A, C en E zorgen ervoor, dat de celgroei op een
krachtige wijze wordt bevordert, dat de epidermis steviger
wordt en zich beter hecht aan de diepere huidweefsels.
De Coëo- producten voldoen hun effectieve werking bij
littekens, een verslapte huid, een verlies aan elasticiteit, bij
ouderdomsvlekken en rimpels. Een dunne, gevoelige en droge
huid wordt zichtbaar en voelbaar verbeterd.
Bij regelmatig gebruik van Coëo- producten wordt de normale
fysiologie van de huid hersteld zodat zij weer gezond,
veerkrachtig en stralend voor de dag komt!

MINERAGE
Minerage van Dermophisiologique is productlijn in de strijd
tegen een voortijdige huidveroudering op basis van een
zorgvuldig geselecteerde combinatie van hoogwaardige
mineralen. De producten helpen om de vitaliteit van de huid
te reactiveren, door de structuur op celniveau intensief te
herstructureren.
Het belangrijkste werkstofcomplex is het ‘Hematit Antiage
Complex’. Deze geavanceerde combinatie van mineralen is
deels afkomstig uit zeewater en deels vulkanisch.
Omdat Hematiet ijzer bevat, stimuleert het de huidcellen om
procollageen te vormen en daarmee de matrix van het
bindweefsel op een effectieve wijze te versterken.
Minerage richt zich op het binden van water in de huid en vult
de behoefte aan mineralen aan zodat de huid van binnen uit
krachtig wordt gerevitaliseerd. Op basis van krachtige
voe-dingsstoffen uit de natuur en geholpen door moderne
biotechnologie kunnen huidproblemen worden behandeld
zoals een voortijdige veroudering, een droge, doffe en vale
huid, een tere en gevoelige huid en diepe rimpels.

BIOAGE
Soms ziet de huid er ouder uit dan men in werkelijkheid is! De
Bioage- lijn van Dermophisiologique is erop gericht om de
biologische leeftijd van de huid in overeenstemming te
brengen met de werkelijke leeftijd.
De Bioage- producten gaan een genadeloze strijd aan
tegen vrije radicalen en beschermen de huid op basis van een
uitzonderlijk intensieve antioxidant- werking. De formules
versterken de natuurlijkeafweer van de huid, vormen
endogene antioxidanten en versterken daarmee de
fysiologische anti-oxidant huidbarrière.
Het resultaat? Een zichtbaar jeugdige huid met een frisse, vitale
en levendige teint!

BALNEOIL
‘Balneo Therapie’ oftewel badtherapie is een pure weldaad en
een moment van welverdiende ontspanning voor het gehele
lichaam! Een warm bad gecombineerd met een therapeutische
badolie stimuleert alle zintuigen, regenereert de huid en zorgt
voor de broodnodige balans tussen lichaam en geest.
Dermophisiologique biedt 7 verschillende hoogwaardige
badoliën voor een professionele ‘Balneo Therapie’ die, al naar
gelang de gekozen variant, diverse positieve effecten hebben
op de huid en het gevoel van welzijn. De formules hebben
ontgiftende (‘detox’) eigenschappen op het gehele lichaam en
kunnen worden ingezet bij huidproblemen zoals een vette en
onzuivere huid, een acnegevoelige huid, cellulite, een verslapte
huid en rimpels.
De actieve plantaardige werkstoffen van de
Dermophisiologique Balneoil- badoliën dringen diep door in
de huid, voor een optimaal kuureffect op meerdere fronten. De
rijke formules herstellen de celstofwisseling onder invloed van
biochemische reacties in het lichaam.
Tevens worden het natuurlijke fysiologische evenwicht en de
weerstand van de huid hersteld. De toegevoegde actieve
werkstoffen verhogen het algehele gevoel van wellness en
totale ontspanning aanzienlijk!

SAFE SUN
Safe Sun is een hoogwaardige lijn met producten ter
voorbereiding op, voor tijdens en na het zonnen, alsmede
bruin-zonder-zon producten. De zonneproducten bevatten
geen minerale oliën of nikkel en beschermen de huid optimaal
tegen UVA- en UVB- straling. De samenstellingen zijn
niet-comedogeen, zijn bestand tegen zweten en deze
voorkomen de beschadiging en vroegtijdige veroudering van
de huid als gevolg van de zon.

LIPOSTOP
Lipostop is een doelgerichte behandeling, waarbij een
plaatselijk teveel aan vetcellen wordt afgebroken en afgevoerd
op basis van het gepatenteerde plantaardige complex
‘Fyto- Kylip®’, zonder dat de veerkracht van de huid hieronder
lijdt. Het resultaat? Een stevige, gladde lichaamshuid met
gestroomlijnde contouren en een zichtbare en voelbare
vermindering van cellulite en plaatselijke vetophopingen!

WHITE LINE
De White Line van Dermophisiologique werd speciaal
ontwikkeld om bestaande huidverkleuringen,
ouderdomsvlekken en hyperpigmentatie te bestrijden en om de
vorming van nieuwe huidverkleuringen te helpen voorkomen.
De speciaal hiervoor geselecteerde werkstoffen zoals o.a. phytic
acid, arbutine en zoethoutextract zijn zeer krachtig maar
bovenal veilig. Deze werkstoffen hebben een doelgerichte
werking op donkere vlekken en hebben geen invloed op de
normale pigmentatie van de huid. Het resultaat? Een perfect
gave en egale teint!

NUTRICARE
Nutricare van Dermophisiologique werd speciaal ontwikkeld
voor een intensieve behandeling van de droge (vetarme én
vochtarme) huid. De romige formules herstellen het vetgehalte
in de huid en normaliseren tevens het vochtgehalte van de
epidermis. De Nutricare- producten vullen het natuurlijke
lipidenniveau optimaal aan en laten de huid weer zacht, glad,
goed gehydrateerd en comfortabel aanvoelen, zonder vet
gevoel of glimmen.

XTRA TONE
Op bepaalde plaatsen van het lichaam kan de huid soms wel
wat extra hulp gebruiken bij het behouden ofwel het opnieuw
verkrijgen van stevigheid, souplesse en veerkracht. Vooral op
die locaties, waar de huid onder invloed van spierbewegingen
veel te verduren heeft, kan zij verslappen en aan tonus
verliezen.
De Xtra Tone- producten van Dermophisiologique zijn speciaal
ontwikkeld om de lichaamshuid actief te ondersteunen en van
nieuwe veerkracht en stevigheid te voorzien. Op basis van het
gepatenteerde ATiPEnergy® Complex en een hoog gehalte aan
hyaluronzuur krijgt de lichaamshuid dankzij deze formules
een voelbare en zichtbare hernieuwde spankracht en meer
compactheid. Voor een opvallend gladder, strakker en mooier
silhouet!
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SENO 3D
Het decolleté kan onder invloed van leeftijd, zwangerschap of
gewichtsschommelingen aan stevigheid en volume verliezen.
De Seno 3D-producten van Dermophisiologique zorgen op
een volledig veilige en niet-hormonale wijze voor een toename
van het natuurlijke borstvolume dankzij samenstellingen op
basis van het geavanceerde ‘3D- Filler Complex’
Dit complex op basis van o.a. bio- extracten van bruin zeewier
en speciaal geselecteerde enzymen zorgt ervoor, dat de
toename van het vetweefsel in de buste op een natuurlijke
wijze wordt gestimuleerd. Hierdoor neemt het borstvolume
zichtbaar en voelbaar toe.
De toevoeging van rijstmelk, hyaluronzuur en vitamine B5
hydrateert, regenereert en voedt de huid van het decolleté op
een intensieve wijze, zodat dit stralend, stevig en veerkrachtig
voor de dag komt!

D MAN
De huid van de man heeft specifieke behoeftes en vraagt om
frisse, niet-vette en milde formules met luchtige texturen die
hydrateren voeden en kalmeren na het scheren. Speciaal voor
de mannenhuid heeft Dermophisiologique een aantaal
hoogwaardige producten ontwikkeld voor zowel het lichaam
als gezicht die in deze behoeftes voorzien.
De DMan- producten maken de baardharen zacht en bereiden
de huid perfect voor op een gladde en soepele scheerbeurt.
De speciale producten voor na het scheren kalmeren de huid,
vullen het natuurlijke vocht- en vetgehalte optimaal aan en
voorkomen roodheid, ingegroeide baardharen en irritaties.
Om de mannenhuid zo lang mogelijk jeugdig en vitaal te
behouden bevat de Dermophisiologique DMan- lijn tevens
specifieke, doeltreffende anti-aging producten.

4PEEL
Een regelmatige dieptereiniging door middel van een
effectieve peeling op basis van fruitzuren en beta
hydroxyzuren ontdoet de huid op een intensieve wijze van
dode huidcellen en laat haar stralend, fris en gezond glanzend
voor de dag komen. Een dergelijke dieptereiniging zorgt er
bovendien voor, dat de overige huidverbeterende producten
vele malen beter en vooral dieper door de huid kunnen
worden opgenomen.
De 4Peel-producten van Dermophisiologique reinigen de huid
tot in de diepte op basis van Alfa Hydroxy zuren (fruitzuren
of-wel AHA’s), Beta Hydroxy zuur (BHA) en Alfa Keto zuren
(AKA). Dit zorgt voor een verhoogde aanmaak van
bindweefselcellen (fibroblasten), collageen en elastine, maakt
de huid ontvankelijk voor geavanceerde werkstoffen en
bevordert de algehele huidregeneratie op een krachtige wijze!

IJZERMASKER
Eén van de meest opzienbarende, unieke en geavanceerde
behandelingen van Dermophisiologique is het IJzermasker.
Deze exclusieve, gepatenteerde behandeling (sinds 1975)
garandeert een grondige reiniging en een onmiddellijke,
duurzame stimulering van de opperhuid door middel van een
unieke magnetische werking. De behandeling is ideaal voor
het gezicht, het decolleté, de rug en de handen.
De behandeling bestaat uit een crèmemasker met ijzer, een
magneet en een speciale tonic. De gecombineerde en
synergetische werking van deze 3 stappenbehandeling maakt
het mogelijk, om de opperhuid efficiënt zowel aan de
oppervlakte als in de diepte te reinigen en onmiddellijk te
stimuleren.

SENSIDERM
Een gevoelige huid vraagt om een uiterst zachte, milde en
kalmerende behandeling. De Sensidermproducten van
Dermophisiologique zijn ontwikkeld om de zichtbare tekenen
van huidveroudering tegen te gaan bij een gevoelige en
reactieve huid met couperose en irritaties.
De lijn bevat uitsluitend de meest milde bestanddelen, zoals
emulsies van vloeibare kristallen, werkstoffen gevat in
liposomen en het ATiPEnergy® Complex. Dit laatste is een
gepatenteerd plantaardig complex dat de energiestofwisseling
van de cellen op een krachtige wijze stimuleert, zonder de
gevoelige huid onnodig te belasten.
Alle producten uit de Dermophisiologique Sensiderm- lijn zijn
beschermend, kalmerend en verzachtend. De toegevoegde
hoeveelheid plantaardige werkstoffen is heel bewust
gereduceerd, om allergische reacties te helpen voorkomen.
Met de Sensiderm- producten van Dermophisiologique kan
zelfs de gevoelige en delicate huid optimaal profiteren van
effectieve anti-aging behandelingen, zonder het risico van
irritatie of bijwerkingen!

OSMODERM
De Osmoderm- lijn van Dermophisiologique werd
ontwikkeld op basis van hoogwaardige werkstoffen uit
zeewater om de fysiologie van het menselijk lichaam
krachtig te stimuleren én intensief te reactiveren. Met
deze productlijn voor thuisgebruik en de bijbehorende
salonbehandelingen worden werkzame stoffen uit de
oceaan gebruikt voor een opzienbarende verbetering
van de vitaliteit, schoonheid en gezondheid van de huid!

OPTIMA
De Optyma- producten van Dermophisiologique zijn
speciaal ontwikkeld voor de delicate huid van de oogcontouren. De milde, zijdezachte formuleringen hydrateren, voeden en regenereren de huid rondom de ogen
en voorkomen en bestrijden fijne lijntjes, rimpels, kraaienpootjes, wallen en donkere kringen. Het resultaat? Een
goed uitgeruste, jeugdige en opvallend frisse oogopslag!

DE VALOIS COSMETICS
De producten van Dermophisiologique worden op de Nederlandse markt gedistribueerd door De Valois
Cosmetics uit Surhuisterveen en worden verkocht bij professionele schoonheidssalons.
Voor meer informatie zijn er de websites:
www.devaloiscosmetics.nl en www.dermophisiologique.it
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