
 

Huidverbeterende gezichtsbehandeling voor thuis 
 
Wat mooi dat jij jouw huid het beste gunt en deze Home Treatment Face Kit nu gaat gebruiken. 
Deze luxe home box bevat een uitgebreide huidverbeterende gezichtsbehandeling voor thuis. 
Lees deze gebruiksaanwijzing goed door, dan weet je precies wat je kunt verwachten, want wat jouw 
huid nu gaat ervaren is waarschijnlijk iets totaal nieuws.  
Scan de QR-code op de buitenzijde van de kit voor online uitleg en filmpjes op onze website. 
 
LET OP! Jouw kit bevat een Carboxyl Masker, waarvan je vooraf even moet weten hoe deze voelt. 
Deze kan gedurende 10/20 sec een warm/prikkend/licht brandend gevoel geven, wat normaal is voor 
dit masker. Lees daarom voor gebruik de gebruiksaanwijzing goed door! 
 
Wat zit er in jouw kit: 

- 1 tube Crema Acida van Dermo28 
- 1 flesje pH Regolatore van Dermo28 
- 1 Carboxyl Face Kit (masker) 
- 1 glazen Ampul Scultur Refort van IT Pharma 
- 2 zakjes Wrinkle Therapy van Dermo28 (Paars en Wit) 

 
Voordat je alle producten uit de luxe home box gaat gebruiken is het belangrijk om jouw gezicht, hals 
en decolleté goed te reinigen. Een reiniging is niet in het pakket inbegrepen, aangezien we er vanuit 
gaan dat iedereen zelf een geschikte gelaatsreiniging heeft.  
 
Klaarleggen voordat je begint: 

• Eigen reinigingsproduct  

• Watjes 

• 2 of 3 kompres doeken / kleine handdoekjes 

• 2 kommetjes om product in te doen tijdens de behandeling 

• Een spatel als je die hebt, anders een bolle metalen eetlepel 

• Een theelepeltje 

• Zorg dat je warm water kunt pakken en voor een spiegel staat of zit 
Extra tip: Neem je favoriete tijdschrift of boek mee of pak je nagellak voor het verzorgen van je 
teennagels gedurende de behandeling als er producten moeten intrekken. 
 
 
Kit Stap 1. Crema Acida van Dermo28. 
Crema Acida is een heerlijke crème dat de structuur heeft van een masker. Breng het product aan als 
een masker en maak de tube helemaal leeg over het gelaat hals en decolleté. Laat dit ongeveer 8 
minuten op de huid intrekken. 
 
Dit specifieke product balanceert de pH van jouw huid. Hierdoor is er meer balans in jouw huid en 
worden de werkstoffen beter opgenomen. Jouw resultaat van de behandeling neemt hierdoor 
minimaal 13% toe en je ervaart minder tintelingen en roodheid.  
Door de toevoeging van Vitamine C kan dit product licht tintelen op de huid. Waar je dit voelt, heeft 
de huid extra bescherming nodig, hier doet Crema Acida goed zijn werk. 
 
Kit Stap 2. Regulatore pH van Dermo28 
Deze specifieke lotion is speciaal ontwikkeld voor het zacht verwijderen van de Crema Acida. 
Breng de lotion aan op 2 watjes door 15x te pompen per watje. Ze zijn nu goed doorweekt. Neem in 
beide handen een watje en ga ermee over het hele gelaat en de hals, om de Crema Acida te 
verwijderen. Indien wenselijk herhaal je dit opnieuw met 2 nieuwe watjes. 



 

LET OP!!  Kit Stap 3. Lees dit goed door voor gebruik!!! Carboxyl Face Kit van GenoCell 
Wat heel belangrijk is om te weten, dit masker geeft gedurende de eerste 10/20 seconden een 
warm/prikkend/licht brandend gevoel. Je hebt echt het idee, dit is niet goed voor mijn huid, straks 
ben ik rood of krijg ik een reactie. Maak je geen zorgen, dit is juist goed voor jouw huid. Zelfs een 
huid die overal op reageert wordt hier beter van. Het voelt een paar seconde heel warm aan, maar 
dat zakt snel weer weg. Daarna ervaar je een bubbelend gevoel en warmte.  
Dit unieke zuurstofmasker wordt al jaren toegepast in de beauty sector door professionals en is er nu 
ook voor thuis. Het masker zorgt er voor dat jouw huid een milde peeling krijgt en de zuurstof en 
doorbloeding in de huid intens toenemen. Na dit masker voelt jouw huid intens zacht en is de 
huid nog beter voorbereid op de vervolgstappen van de behandeling. De werkstoffen worden veel 
intenser opgenomen, waardoor het resultaat van de behandeling met minimaal 37% toeneemt. 
 
De verpakking bestaat uit 2 delen. Deel 1 is de gel en deel 2 is het masker bestaande uit 2 elementen. 

1. Doe de gel in een kommetje en breng de gel aan op je huid. Dit kan met je handen. 
2. Haal het vliesmasker uit de verpakking en breng eerst het vliesmasker voor je hals aan (het 

kleinste element van de twee) en druk er tegen met je handen (stempelen). LET OP! De 
glimmende kant moet van je af en de matte kant naar de huid toe. Je ervaart nu direct de 
intense tinteling op de huid. Dit is dus goed. Ervaar je niets, dan zit het masker verkeerd om 
en moet je deze omdraaien. 

3. Breng daarna het gelaat vliesmasker aan op je gezicht en druk ook deze aan met je handen. 
Ook nu moet de matte zijde naar de huid toe worden geplaatst en voel je direct de heftige 
tinteling. Dit is goed. 

4. Druk regelmatig (stempelend) het masker aan zodat het masker de CO2 blijft maken. iedere 
keer dat je dit doet ervaar je de bubbels extra. 

5. Verwijder het vliesmasker na ongeveer 8-10 minuten 
6. Verwijder de gel met een spatel, of met een bolle metalen eetlepel 
7. Gebruik een warm/lauwe kompres doek om de laatste resten van de gel te verwijderen. 
8. Herhaal dit meerdere malen. 
9. Kijk in de spiegel, voel je huid en laat je verwassen door het resultaat! 

 
 
Kit Stap 4: Scultur Refort van IT Pharma - Ampul in glazen flesje van 5 ml 
Een extra boost van intense werkstoffen voor jouw gezicht, hals en decolleté. Door deze extra 
werkstoffen in de huid te brengen, neemt het resultaat en de duur van deze behandeling met 
minimaal 21% toe. De huid komt door dit ampul beter in balans en voelt minder droog en vet aan. 
 

1. Maak het ampul op de volgende manier open: 
a) Houd in één hand het ampul vast met de tekst naar je toe. 
b) Pak met je andere hand een handdoekje en doe dit om de bovenkant van het ampul. 
c) De witte rand is een zwak gedeelte in het glazen flesje. 
d) Druk met de hand waar je het handdoekje omheen hebt de bovenkant van je af, het 

makkelijkst is om dit met je duim te doen, zo breek je de bovenkant open. 
e) De bovenkant van glas kun je gelijk weggooien. 

 
2. In het ampul zit 5 ml. Breng de inhoud in 2 tot 3 delen aan. In 1x is te veel om in je handpalm 

aan te brengen. Hou het ampul boven je hand op zijn kop en tik eventueel met je wijsvinger 
op de achterzijde om de vloeistof in de handpalm te krijgen. 

3. Breng de inhoud van het ampul aan op je gelaat, hals en decolleté. 
4. Masseer het ampul lekker intensief in met je vingertoppen. Als je huid hier warm van wordt, 

of wat rood kleurt is dit niet erg, je brengt de doorbloeding daardoor goed op gang. Dit is 
alleen maar goed. 

 



 

 
Kit Stap 5: Wrinkle Therapy van Dermo28 
De Therapy is het absolute toetje voor de huid: een krachtige mix van hyaluronzuur, peptiden, 
vitamines, aminozuren en plantaardige stamcellen. Jouw huid krijgt een extra boost aan voeding 
die terechtkomt in jouw huidcellen. Jouw huid voelt nog zachter en voller. Lijntjes en Rimpels 
verminderen en de glans van jouw huid neemt toe. 

1. Open zakje 1: ‘Hyalronic- Chitosan-Complex’ en doe dit in een kommetje 
2. Open dan zakje 2: ‘Vitamin Complex’ en voeg dit erbij in het kommetje 
3. Meng beide elementen met een theelepeltje tot het een homogene substantie is geworden 
4. Breng de zijdezachte therapy, wat een textuur heeft van een gel, aan op het hele gelaat, hals 

en decolleté 
5. Laat dit ongeveer 8 tot 10 minuten intrekken. Je mag dit ook lekker inmasseren en daarna 

nog even een paar minuten laten intrekken. 
6. Verwijder de therapy met een lekkere warme kompres doek. 

 
Bekijk je huid in de spiegel en ben even stil… 
Hoor je het je huid ook zeggen: Dank je wel! Dank je wel voor deze fantastische boost! 
 
Wanneer je wilt afsluiten met jouw favoriete crème, breng deze dan als laatste aan op je huid. 
 
De uitgebreide huidverbeterende gezichtsbehandeling voor thuis is nu klaar. We hopen dat je hebt 
genoten van jouw 45 minuten Me-Time en dat je blij bent met het resultaat. Vergeet niet de 
komende dagen jouw huid in de spiegel te bekijken, het beste resultaat moet nog komen. Het 
mooiste effect zie je meestal na 24-48 uur na de behandeling. 
 
 

Overige productinformatie: 
Kit Stap 1: Crema Acida van Dermo28:  
INGREDIENTEN: Aqua, Isohexadecane, Diethylhexyl Adipate, Propylene Glycol, Butyrospermum Parkii Butter, 
Steareth-21, Steareth-2, PEG-8 Distearate, Glyceryl Stearate, PPG-15 Stearyl Ether, Tocopheryl Acetate, Vitis 
Vinifera Seed Oil, Imidazolidinyl Urea, Carbomer, Sodium Dehydroacetate, Triethanolamine, Cupressus 
Sempervirens Leaf Extract, Melissa Officinalis Leaf Oil, Parfum, PEG-15 Cocamine, Disodium EDTA, BHA, Citral. 
 
Kit Stap 2: Regolatore pH van Dermo28:  
INGREDIENTEN: Aqua (Water), PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Sorbitol, Glycerin, Propylene Glycol, Cupressus 
Sempervirens Oil, Melissa Officinalis Oil, Malva Sylvestris Extract, Sodium Hyaluronate, Sodium PCA, Succinic 
Acid, Parfum (Fragrance), Imidazolidinyl Urea, Polyquaternium-10, Phenoxyethanol, Citral. 
 
Kit Stap 3: Carboxyl Face Kit van GenoCell 
INGREDIENTEN GEL: Aqua, Carbomer, Butylene Glycol, Citrus Paradisi Fruit Extract, Portulaca Oleracea Extract, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Centella Asiatica Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Polygonum 
Cuspidatum Root Extract, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Rosmarinus Officinalis 
Leaf Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Disodium EDTA 
INGREDIENTEN MASKER: Aqua, Sodium Bicarbonate, Dipropylene Glycol, Phenoxyethanol, Citrus Paradisi Fruit 
Extract, Butylene Glycol, Portulaca Oleracea Extract, Centella Asiatica Extract, Scutellaria Baicalensis Root 
Extract, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA 
 
Kit Stap 4: Scultur Refort van IT Pharma - Ampul in glazen flesje van 5 ml 
INGREDIENTEN:  Aqua, Maris Aqua, Hydrolyzed Collagen, Glucosamine Sulfate, Sodium Chondroitin Sulfate, 
Methylsilanol Mannouronate, Phosphoric Acid, Sodium Metabisulfite, Sodium Hydroxyde, Phenoxyethanol,  
Ethylhexylglicerin, Benzoic Acid, Potassium Sorbate. 
Kit Stap 5: Wrinkle Therapy van Dermo28 



 

INGREDIENTEN HYALURONIC-CHITOSAN COMPLEX: Aqua/Water, Propylene Glycol, Glycerin, Butylene Glycol, 
Polysorbate 20, Algin, Macrocystis Pyrifera Extract, Panax Ginseng Root Extract, Carrageenan (Chondrus 
Crispus), Panthenol, Sodium Hyaluronate, Chitosan PCA, Hydrolyzed Wheat Protein, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, Trisodium Phosphate, Chlorphenesin, Disodium EDTA, Parfum/Fragrance, Citric Acid, 
Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Caramel, PVP, Hydroxyethylcellulose. 
INGREDIENTEN VITAMIN COMPLEX: Isohexadecane, Polyacrylamide, Aqua/Water, C13-14 Isoparaffin, PPG-15 
Stearyl Ether, Laureth-7, Argania Spinosa Kernel Oil, Retinyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, BHA. 


