
gevoelige
huid

PCA SKIN PRESENTEERT ESSENTIËLE 
BEHANDELINGSPRODUCTEN VOOR  DE

smart skin solutions.

PCA SKIN® producten zijn uitsluitend 
verkrijgbaar via ons netwerk van 
gecertificeerde professionele 
huidspecialisten en esthetische 
geneeskundigen.

“ Mijn rosacea trok weg na slechts 
enkele weken Anti-Redness 
Serum te gebruiken. Het is een 
wonderproduct.”

— DEBBIE

“ Op een dag kwam mijn 7-jarige zoon 
naar mij toe, streelde mijn gezicht en 
zei, ‘Mama, je gezicht is zo zacht en 
mooi.’ Ik voel me beter omdat mijn 
huid er beter uit ziet, en dat straal ik 
ook uit.”

— MICHELLE

“ Ik heb een heel verschil gemerkt. En 
dat verschil zit hem in het gebruiken 
van producten die écht werken. Ik 
ben zo tevreden met hoe ik er nu 
uitzie. Je gezicht is het eerste wat 
mensen zien.”

— CHRISTINA

“ Ik ben echt fan van PCA. Ik heb 
een blanke en heel gevoelige huid, 
en de producten die mijn PCA 
huidspecialist me aanraadt, geven 
betere resultaten dan eender wat ik 
daarvoor geprobeerd heb.”

— BRIT 

 Onze patiënten getuigen:



Foto’s niet bewerkt

Na drie maanden

Huidconditie:
Rosacea

Oplossing:
De patiënt kreeg 1 keer de Sensi Peel® 
behandeling en gebruikte 3 maanden lang 
deze producten: Creamy Cleanser, Anti-
Redness Serum, Protecting Hydrator SPF 
25 en ReBalance. 
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De mythes over gevoelige huid

Feit 

• Zeepjes zijn sterk alkalisch en ontdoen de huid 
van wezenlijke beschermende bestanddelen. 
Als je een zacht reinigingsproduct zonder zeep 
gebruikt, is dat de beste keuze om je huid vrij van 
onzuiverheden te houden zonder irritatie.  
 
 

• Zelfs een “volledig natuurlijk” merk kan irritatie 
veroorzaken. Ga op zoek naar producten die 
wetenschappelijk ondersteund worden en geen 
kleur- en geurstoffen bevatten zodat je reacties kunt 
voorkomen.  
 

• Er zijn verschillende PCA SKIN® peelings en 
behandelingen die niet alleen geschikt zijn bij 
rosacea, maar ook de gezondheid en het uitzicht 
van je huid aanzienlijk kunnen verbeteren zonder 
ongemakken te veroorzaken. 

Mythe  
• Mijn huid is zo gevoelig dat ik geen enkele 

zeep of reinigingsproduct op mijn gelaat 
kan gebruiken zonder irritatie te krijgen.  
 
 
 

• Alle huidverzorgingsproducten doen mijn 
huid rood worden of ik krijg er huiduitslag 
van, zodat ik alleen een natuurlijk merk 
van bij de apotheek gebruik.  
 
 

• Mijn vriendin kreeg een PCA SKIN® 
chemische peeling en ziet er verbazend 
goed uit. Spijtig genoeg heb ik rosacea, 
dus kan ik geen peeling krijgen.

PCA SKIN® producten voor dagelijkse verzorging en professionele behandelingen zijn specifiek 
ontworpen om de barrièrefunctie in de huid te versterken, te hydrateren, te verzachten en alle 
huidtypes, zelfs de gevoeligste, gezonder te maken.

Een verzwakte barrière leidt tot 
vochtverlies  

Droge, schilferachtige huid komt veel voor 

Zichtbare roodheid is een teken van 
ontsteking onder en op de huid 

Bloedvaten zijn groter, en daarom beter 
zichtbaar
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Een gevoelige huid 
nader bekeken


