
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaar voor de kou? 

 

Ben jij van plan om binnenkort op wintersportvakantie te gaan? Of wil jij jezelf beschermen 

tegen de winterse kou in eigen land? Denk dan aan de volgende winter must-haves!   

 Barrier Repair: deze watervrije moisturizer voelt zijdezacht aan en werkt als een 

schild om de huid te beschermen tegen externe invloeden zoals kou en wind. 

Daarnaast versterkt dit product de huidbarrière om huidirritaties te voorkomen en 

verminderen. 

 Climate Control: deze therapeutische balsem biedt bescherming in ieder klimaat en 

beschermt zowel lippen als gezicht tegen schadelijke invloeden van buitenaf. 

 Protection 50 sport spf50: ook in de winter is een spf belangrijk! Dit breedspectrum 

zonbeschermingsproduct biedt optimale bescherming voor lichaam en gezicht dankzij 

antioxidanten uit o.a. witte thee. Hyaluronzuur zorgt daarnaast voor optimale 

hydratatie. De formule is niet vet en trekt snel in.  

 Super Rich Repair: breng deze supergeconcentreerde crème aan voordat je gaat 

slapen en versterk jouw huidbarrière voor de dag die komen gaat! Deze rijke en 

voedende crème zal de huid intensief herstellen en beschermen. 

 After Sun Repair: na een dag op de piste is jouw huid veelvuldig aan UV-licht 

blootgesteld (ook al schijnt de zon niet!). Deze After Sun verzorgt de huid, kalmeert, 

verkoelt en repareert daarmee de huid bij zonschade.  



Goede huid-voornemens 

 

Wist je dat de kans groot is dat je, ondanks het dagelijks wassen van je gezicht, rondloopt 

met een vieze gezichtshuid? Uit onderzoek van het International Dermal Institute (IDI), 

het onderzoekscentrum van Dermalogica, is gebleken dat de meeste mensen slechts 20 

seconden de tijd nemen om hun gezicht te wassen. 

Slechts een aantal seconden reinigen met water is niet voldoende om je gezichtshuid goed 

schoon te krijgen, zeker niet nu we leven in een tijd waarin de lucht vervuild is, en veel 

cosmetica wordt gebruikt. Het gevolg: overtollig talg, UV-filters, resten make-up en vuil 

blijven op de huid zitten. Dit kan onzuiverheden en verstoppingen veroorzaken. Omdat 

een grondige reiniging van groot belang is voor een gezonde huid, heeft Dermalogica een 

systeem van dubbele reiniging ontwikkeld. De reiniging begint altijd met PreCleanse of 

PreCleanse wipes. Dit product verwijdert vuil dat in water en olie oplosbaar is, en 

verwijdert bovendien (waterproof) make-up en overtollig talg. De tweede stap in het 

reinigingsritueel is het gebruik van een cleanser om je huid grondig schoon te maken en te 

verzorgen. Geadviseerd wordt om hiervoor de cleanser te gebruiken die door jouw 

Dermalogica huidexpert wordt voorgeschreven. 

Wist je dat: Het is even belangrijk om je gezicht ’s ochtends als ’s avonds te reinigen. 

Tijdens het slapen produceert het lichaam talg. Daarom is het belangrijk om je gezicht ’s 

morgens vrij te maken van overtollig talg en vuil. Bovendien wordt een 

huidverzorgingsproduct beter opgenomen op een goed gereinigd gezicht! 

 

http://www.dermalogica.nl/nl/producten.html?productGebruik=2
http://www.dermalogica.nl/nl/producten.html?productGebruik=2

