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Reinig het gezicht, hals en decolleté met Gentle Milk. Verwijder grondig 
met natte Topper Kompressen. Vervolg met een wattenschijfje met daarop 
Gentle toner om eventuele resten van de reiniger te verwijderen.

Reinig het gezicht, hals en decolleté met Gentle Milk. Verwijder gron-
dig met natte Topper Kompressen. Vervolg met een wattenschijfje met 
daarop Gentle toner om eventuele resten van de reiniger te verwijderen.

Breng een royale hoeveelheid Recovery Cream aan op het gezicht, hals 
en decolleté. Hydrateren is een van de primaire pijlers van Dermo28.Breng een royale hoeveelheid Recovery Cream aan op het gezicht, hals en 

decolleté. Hydrateren is een van de primaire pijlers van Dermo28.

Breng met een spatel of waaierkwast een laag Crema Acida aan op het 
gezicht, hals en decolleté. Laat deze 8 tot 10 minuten inwerken. Epileer 
eventueel de wenkbrauwen of voer in de tussentijd een handmassage uit 
met de Unica Mani, tot de Crema Acida volledig is ingetrokken. Doe 
daarna de pH Regulatore op een wattenschijfje en verwijder eventuele 
resten van de Crema Acida (Geen water gebruiken, dit verstoort de pH). 
Dep daarna indien nodig de huid droog met een tissue.

Breng met de Blemish Balm een beschermende laag (SPF15) op het ge-
zicht aan. Het lichte pigment in de balm zorgt voor een egale look.

Gebruik een wattenschijfje met daarop de Prepping Formula en breng dit 
aan op het te behandelen gebied om achtergebleven producten te verwijde-
ren en de huid voor te bereiden op de “Treatment”. Deze snel verdampende 
lotion verwijdert o.a. overtollig talg, waardoor de Comfort Therapy dieper 
in de huid kan werken. 

Bereid de Comfort Therapy behandeling op de volgende manier voor: 
meng zakje #1 (Comfort Peel) en zakje #2 (Comfort Mask) in een meng-
kom tot een gladde en egale substantie. Breng het product aan op het ge-
zicht, hals en decolleté met een waaierkwast en laat gedurende 10 minuten 
inwerken. Voer in de tussentijd eventueel een handmassage uit met de Uni-
ca Mani. Spoel af met water. Dep de huid droog met een tissue. 

Breng een gelijkmatige laag Gentle Mask aan en laat 10 minuten inwerken. 
Spoel goed af met water en verwijder laatste resten met een wattenschijfje 
met Gentle Toner. 

Tip: door 6-10 Vit-E olie druppels toe te voegen intensiveer je de werking 
van het masker. 

Breng 4-5 pompen van het Recovery Complex aan. Masseer zachtjes in 
tot het volledig opgenomen is. Masseer het Eye Complex met afvoerende 
bewegingen in rond de ogen.

Bereid de Comfort Therapy behandeling op de volgende manier voor: meng 
zakje #1 (Comfort Peel) en zakje #2 (Comfort Mask) in een mengkom tot 
een gladde en egale substantie. Breng het product aan op het gezicht, hals 
en decolleté met een waaierkwast en laat gedurende 10 minuten inwerken. 
Spoel af met water. Dep de huid droog met een tissue. 

Meng Recovery Cream met Vitamine E en voer een zachte massage uit 
totdat de huid het volledig heeft opgenomen. Reinig met Gentle Toner om 
de resten te verwijderen.

Breng een gelijkmatige laag Gentle Mask aan. Laat 10 minuten inwerken. 
Spoel goed af met water en verwijder laatste resten met een wattenschijfje 
met Gentle Toner.

Tip: voer in de tussentijd een handmassage uit met de Unica Mani, tot het 
Gentle Mask volledig is ingetrokken.

Breng 4-5 pompen Recovery Complex aan en masseer zachtjes in totdat 
het volledig is ingetrokken.
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Contra-indicaties:

■ Niet aanbevolen bij klanten die Retin A, Renova of andere retinoïden gebruiken. Stel de behandeling een week uit als de klant 
retinoïde gebruikt. 

■ De behandeling moet worden vermeden bij klanten die Roaccutan gebruiken, of raadpleeg Western Cosmetics. 
■ Niet toepassen op een net gewaxte huid, wacht 24-48 uur met behandelen. 
■ Leg met water doorweekte wattenschijfjes op de oogleden om te voorkomen dat producten doordringen in de huid rond de ogen. 
■ Als een product in de ogen komt, spoel grondig uit met water net zo lang dat het product niet branderig aanvoelt of roodheid 

veroorzaakt. 
■ Om 2 tot 4 dagen na de professionele behandeling matige resultaten te voorkomen, wordt langdurige blootstelling aan zon of 

zonnebanken, zonder voldoende zonbescherming, afgeraden. Raadpleeg voor verdere informatie Western Cosmetics. 
■ Raad altijd het gebruik van speci� eke huisverzorgingsproducten aan om de huid te hydrateren, in evenwicht te houden, te repareren 

en te beschermen, om de reeds verkregen resultaten te behouden. 
■ Adviseer de klant om de Dermo28-huisverzorgingsproducten te gebruiken die het meest geschikt is voor zijn of haar huidtype. 

(Raadpleeg voor verdere informatie Western Cosmetics)

Western Cosmetics - Ondernemingsweg 105 - 1422 DZ Uithoorn - +31(0)297 303162 - contact@westerncosmetics.nl

GENTLE MILK*

GENTLE TONER*

CREMA ACIDA  +  REGOLATORE pH

RECOVERY COMPLEX*    (ochtend en avond)
COMFORT HOME THERAPY    (thuisbehandeling met fruitzuren)

GENTLE MASK      (1-3 keer per week)
EYE COMPLEX    (ochtend en avond)

RECOVERY CREME*    (ochtend en avond)

BLEMISH BALM

* Raad de klant met een snel reagerende huid met de neiging tot allergische reacties en 
irritaties aan om een correcte thuisverzorging te volgen, door alleen gebruik te maken van 
speci� eke producten uit de Comfortlijn.
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Comfort
Behandeling voor 

een gevoelige huid

De eerste reeks behandelingen bestaat uit 4-6 behandelingen, ééns per week. 
Vervolg met een reeks professionele behandelingen elke 14-28 dagen om de verkregen resultaten te optimaliseren 
en te behouden.

Adviseer de klant om de producten uit de Comfortlijn dagelijks te gebruiken voor een correcte thuisverzorging.

In kuurvorm behandelen

Aanbevolen thuisbehandeling Comfort
Behandeling voor 

een gevoelige huid

Gevoelige huid met couperose

Een specifi eke behandeling, gericht 
op een snel geïrriteerde huid en die 
aan couperose lijdt. De combina-
tie van de gebruikte producten be-
schermt de bloedvaten, gaat ont-
stekingen tegen en stimuleert de 
functie van de huidcellen. De huid 
wordt gehydrateerd, gevoed en tot 
rust gebracht.

Gevoelige huid die snel allergische 
reacties vertoont en irriteert
Een zachte behandeling die zorgt 
voor de gevoelige huid. Stimuleert 
de vitale processen van de huid, ver-
zacht en voedt de huid. Dankzij de 
combinatie van de actieve ingredi-
enten met een hoge tolerantiewaar-
de, wordt de natuurlijke huidbarrière 
met deze professionele behandeling 

verhoogd en verbeterd.
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(voor optimaal resultaat)


