


Beste Huid professional,

Bedankt voor je getoonde interesse. In de huidige 

digitale tijden hebben wij er bewust voor gekozen 

om jou een krachtige map met informatie per post 

te versturen, zodat je rustig de tijd kunt nemen om 

je te verdiepen in de informatie waar je om hebt 

gevraagd. We hebben gelijk de vrijheid genomen 

om je informatie te sturen over onze andere merken 

en apparatuur, aangezien wij van mening zijn dat ze 

elkaar versterken en ondersteunen in het bereiken 

van een optimaal resultaat voor jouw klanten. 

Je ontvangt binnenkort van ons een WhatsApp om je 

te vragen of je alles goed hebt ontvangen en wanneer 

je tijd hebt voor een persoonlijke zoom-call, zodat we 

je in persoon kunnen leren kennen en jij ons. Hierbij 

al vast een korte introductie van wie wij zijn.

Ruim 15 jaar ervaring in huidverbetering

Huidverbetering en Anti-Aging is onze passie. Al 

meer dan 20 jaar werken wij in deze branche. Samen 

runnen wij – Wim en Ilona - Western Cosmetics en 

Ibuki Skin Clinic. Ilona is huidspecialist en eigenaar 

van de Skin Clinic, en geeft alle vakinhoudelijke 

trainingen. Wim zet nieuwe initiatieven op en 

verzorgt de distributie van professionele Italiaanse, 

Spaanse en Zuid-Koreaanse huidproducten en 

apparatuur. 

We kennen onze producten door en door, 

begrijpen het belang van de juiste producten 

en apparatuur in het instituut en voor de huid 

verzorging van jouw klanten thuis. 

Over Ilona

Aan de kaptafel van mijn moeder werd 

mijn gevoel voor Beauty met de paplepel 

ingegoten. SAMEN werken met mijn 

klanten is waar ik voor sta. Door in mijn 

behandelingen o.a. gebruik te maken 

van onze merken IT Pharma en Dermo28 

en onze apparatuur Multi Needle Meso 

en PlaBeau maximaliseer ik het resultaat. 

Bij Ibuki Skin Clinic in Uithoorn werken 

we anders dan men gewend is en 

kunnen onze klanten bij ons terecht 

voor ons high-end huidverbetering – 

huidverjonging en Anti-Aging programma Skin & 

More. Ibuki is Japans en staat voor nieuwe adem, 

vernieuwing en innerlijke kracht. 

Over Wim

Mijn focus ligt op het realiseren van efficiëntie en 

nieuwe kansen, en ik ben een echt mensenmens. 

Daarnaast ben ik soms een tikkeltje eigenwijs en 

denk ik graag buiten de kaders. Dat komt goed 

van pas in mijn werk voor Western Cosmetics. 

Eerder werkte ik aan vernieuwende projecten in 

de autobranche en later voor een leverancier van 

cosmetica en apparatuur. Ik merkte dat het in de 

cosmeticabranche anders kon en moest. Meer 

samenwerken met klanten en meer creëren en 

faciliteren. Zo ben ik in 2015 Western Cosmetics 

gestart en in 2018 het concept 

Skin & More. Met als visie 

om SAMEN met jou als 

klant toe te werken 

naar het beste 

resultaat voor je 

bedrijf en jouw 

klanten. 
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Innovative Technology Pharma
In onze zoektocht naar de nieuwste ontwikkelingen en werkstoffen op het gebied van Anti-Aging en 

huidverjonging, zijn wij het molecuul SP55 tegengekomen, wat werkt op de telomeren. Dieper in de celkern 

kun je niet komen. IT Pharma staat voor Innovative Technology Pharma, en dat is ook echt wat we je te bieden 

hebben.

Met IT Pharma gaan we een stap verder dan de gevestigde cosmeceuticals merken. De producten die we 

aanbieden zijn zogenoemde PHARMA COSMECEUTICALS en gaan een stap verder. Geproduceerd volgens 

medische standaarden en in de markt aangeboden voor een bredere doelgroep. Daarom geen medicals, maar 

Pharma Cosmeceuticals op Medical level.

IT Pharma is een Spaans bedrijf, al meer dan 30 jaar gevestigd in Pamplona en gespecialiseerd in mesotherapie 

en esthetische geneeskunde. Ze ontwikkelen de producten in eigen beheer en voldoen zo aan de kwalitatieve 

vraag van de professionele cosmetica- en esthetische geneeskundesector. Zo wordt IT Pharma ingezet in 

Klinieken, Instituten en salons voor o.a. de volgende behandelingen:

✔ Multi Needle Meso – 5 naalden tegelijk (nieuwste generatie)

✔ Single Needle Meso Gun (oudere generatie)

✔ Micro Needling en Micro Meso

✔ Non-Thermal Plasma PlaBeau (nieuwste generatie non-invasief insluizen)

✔ Andere non-invasieve insluis apparatuur

✔ Manuele technieken (bindweefselmassage / anders)

✔ HOME kuren ter ondersteuning aan de behandelingen

Western Cosmetics



IT Pharma heeft met al haar kennis verschillende lijnen ontwikkeld met als doel iedereen toegang te verlenen tot 

de high-end werkstoffen en resultaten die we te bieden hebben. Gezien vanuit ieder zijn professie en voor de 

consument thuis.

• Amber > Fillers / Medicals

• Harmonie > Fillers / Medicals

• InBiotec   > Pharma Cosmeceuticals voor invasieve behandelingen zoals Multi Needle Meso

• Elements > Pharma Cosmeceuticals voor non-invasieve behandelingen zoals non-thermal plasma PlaBeau

• Essentials > Ondersteunende cosmetica in de behandeling en thuis

Mix & Match voor Custom made treatments maakt IT Pharma uniek

De producten zijn doelgericht voor alle huidspecialisten en artsen, door de mogelijkheid om meerdere producten 

te kunnen mixen voor gebruik. Hierdoor ben je in staat een specifiek op maat gemaakte cocktail te maken voor 

je klanten. Afhankelijk van het niveau IT Pharma professional dat je bent trainen we je stap voor stap naar deze 

vaardigheid.

IT Pharma producten:

• Zijn SLIM - door gebruik te maken van Biotechnologie, Groeifactoren, biomimetic peptides en natuurlijke 

actieve ingrediënten. 

• Zijn UNIEK - doordat ze selectief en intelligent apart van elkaar de benodigde biochemische processen in de 

huid stimuleren en direct in de huid een reactie aangaan met de daar aanwezige receptoren.

• Werken op verschillende NIVEAUS:

 o Ze stimuleren de extracellulaire matrix synthese (dermis)

 o Ze verbeteren en versnellen herstel en herstructureren en vernieuwen de huid

 o Ze verminderen ontstekingen en beschermen DNA tegen UVA en UVB

 o Ze remmen de afbraak van collageen en elastine af



SP55 - Telomeren
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IT Pharma Key Molecuul SP55

Het door IT Pharma ontwikkelde peptide SP55 is een revolutionaire polypeptide die de activiteit van telomeren in 

de huidstamcellen intensiveert, waardoor de biologisch moleculaire klok vertraagt. De peptide bestaande uit  

55 aminozuren activeert op natuurlijke wijze het DNA-beschermings- en reparatiemechanisme.

SP55 is het enige biologisch actieve molecuul waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het celschade  

vermindert en DNA herstelt.

Het peptide SP-55 keert op natuurlijke wijze het proces van cellulaire veroudering om, waardoor de  

telomerase-activiteit van de stamcellen in de huid toeneemt en DNA-schade afneemt. Tegelijkertijd verbetert de 

cellulaire weerstand tegen oxidatieve stress.

Telomeren - Vertraag nu de moleculaire klok van veroudering

Een van de redenen van veroudering is het natuurlijke proces dat wordt veroorzaakt wanneer stamcellen hun 

vermogen om te delen, de huid te vernieuwen en te onderhouden beginnen te verliezen. Geleidelijk neemt de 

intensiteit van celvernieuwing in de loop der jaren af. 

Naarmate we ouder worden vertraagt de celdeling en vermindert ook de kwaliteit van onze telomeren.  

Hoe actiever en langer onze telomeren zijn, hoe jonger de huid. Onderzoek heeft uitgewezen dat er meerdere 

factoren van invloed zijn op de snelheid waarmee de telomeren verkorten. 

 

Telomeren zijn de uiteinden van onze chromosomen, waarin ons DNA is opgeslagen. Onze chromosomen 

bevinden zich in de celkern van onze cellen. Bij iedere cel splitsing wordt er een kopie gemaakt van het DNA en 

de chromosomen. De telomeren daarentegen verkorten bij iedere cel splitsing. Wanneer de telomeren te kort 

worden door alle celdelingen, is de cel niet meer in staat om zich te delen en sterft deze af. 

Telomeren - SP55

cel

celkern

telomeer chromosoom

cel

celdeling van moedercel naar dochtercellen

telomeren verkorten iedere celdeling
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Producten





InbioFace

Exclusieve revitaliserende anti-aging behandeling met innovatieve ingrediënten.

Bevat aminozuren, mineralen, antioxidanten en vitamines, waardoor het de meest effectieve aanpak is om 

veroudering van de huid te voorkomen. De groeifactoren en de peptides, waaronder SP55, zijn de belangrijkste 

ingrediënten in dit product.

✔ Verjongt de huid en vermindert rimpels

✔ Verbetert de elasticiteit van de huid

✔ Revitaliseert de droge, vermoeide en doffe huid

✔ Intensiveert celvernieuwing

Belangrijkste actieve ingrediënten:

1. Hyaluronzuur

Hyaluronzuurgel met hoog moleculair gewicht (HMW) concentratie 10 mg/ml, gericht op anti-aging, 

huidverjonging en uitstekend voor de behandeling van huidproblemen gerelateerd aan huidveroudering.

2. Aminozuur-, vitamine- en mineralencomplex

Werkt als een bio-revitalisatie om de textuur van de huid te verbeteren en de effecten van rimpels in het gelaat 

te minimaliseren.

3. SH-oligopeptide-1

Intensiveert de vernieuwing van de opperhuid/epidermis en stimuleert de synthese van collageen om de 

elasticiteit, stevigheid en helderheid van de huid te optimaliseren

4. SH-polypeptide-76

Dient als een krachtige booster voor de synthese van matrixproteïnen, zoals collageen en fibronectine, 

waardoor het de rijpere huid helpt verstevigen en beschadigingen aan de huid herstelt.
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InbioRegen

Exclusieve regeneratieve behandeling met innovatieve ingrediënten.

Inbioregen werkt in de oppervlakte van de huid (epidermis) als wel in de diepere lagen van de huid (dermis). Het 

maakt de huid glad en zorgt ervoor dat de epidermis in conditie verbetert, waardoor de hoornlaag dunner wordt 

en de onderliggende huidlagen versterken. De activiteit, het metabolisme en het regeneratieve vermogen van de 

huid als totaal neemt aanzienlijk toe. 

Een 360-graden Skin regenerator- en verjonger in één. De oplossing bevat meer dan 60 actieve ingrediënten, 

waaronder een biomimetische EGF-peptideverbinding (groeifactor), talrijke vitamines en aminozuren.

✔ Verbetert de opbouw en bescherming van de epidermis

✔ Verhoogt het regeneratieve vermogen van de huid

✔ Verhoogt de huidactiviteit en het metabolisme

✔ Werkt anti-aging en verjongend

✔ Zorgt voor een gladdere huid

Belangrijkste actieve ingrediënten:

1. Acetyl-octapeptide-3

Ook wel bekend als Snap-8. Dit peptide de zorgt er voor dat de tekenen van veroudering, gevormd door 

expressie, verbetert. Het heeft waterretentie-eigenschappen en een huid herstellend vermogen

2. Adenosintrifosfato

Het aminozuurcomplex in combinatie met groeifactor ATP gaat een sterkere interactie aan in de huid, wat 

leidt tot snellere eiwitvorming. Daardoor revitaliseert de huid aanzienlijk.

3. Decapeptide-4

Versterkt de elasticiteit van de huid door de synthese van collageen en elastine te verhogen.  

Daarbij heeft het een krachtig effect op het herstel- en reparatie vermogen van de huid.

4. Kopertripeptide-1

Fungeert als signaalstof voor herstel en regeneratie van de huid. De algehele conditie  

van de huid verbetert, de huid beschermt krachtiger tegen oxidatieve stress en schade  

in de huid wordt verminderd. 
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InbioShine (gevriesdroogd)

Exclusieve verhelderende anti-aging behandeling met innovatieve ingrediënten.

Inbioshine biedt anti-aging in combinatie met een krachtige glans voor een stralende huid.

De combinatie van L-Glutathion met Vit-C (ascorbinezuur) vormt een natuurlijk complex waarbij deze actieve 

werkstoffen elkaar stimuleren met een egale glans en anti-aging op maximaal niveau als gevolg. InbioShine 

heeft een anti-oxidatieve werking waarbij de huid wordt beschermd tegen vrije radicalen, heeft een huidkleur 

egaliserend effect en geeft de huid glans. Verder verminderen de  donkere vlekken die worden veroorzaakt door 

acne en wordt het ontstaan van mee-eters voorkomen.

✔ Intensiveert glans en egaliseert de huidkleur

✔ Heeft een anti aging effect en verstevigt de huid

✔ Minder rimpels

✔ Vermindert donkere vlekken veroorzaakt door acné

✔ Voorkomt mee-eters

Belangrijkste actieve ingrediënten:

1. Glutathione

Betreft een molecuul bestaande uit 3 amino zuren; glutaminezuur, cysteïne en glycine. Het is de belangrijkste 

anti-oxidant die in al onze cellen aanwezig is en helpt ze te beschermen tegen vrije radicalen en celtoxines in 

het algemeen. De belangrijkste functie van glutathion is om de cellen en de mitochondriën te beschermen 

tegen oxidatieve schade en pre-oxidatie.

2. Ascorbinezuur

Vitamine C (ascorbinezuur) heeft het vermogen om de door ultraviolette stralen geïnduceerde vrije radicalen 

te deactiveren. Daarbij heeft Vitamine C een anti-oxidante- en ontstekingsremmende werking en stimuleert 

het de fibroblasten en daarbij de collageen- en elastine productie. 
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InbioWhite (gevriesdroogd)

Exclusieve whitening behandeling met innovatieve ingrediënten.

Inbiowhite is de perfecte bondgenoot voor het behandelen van een beschadigde huid, het effectief afremmen 

van de melanine productie en het egaliseren van de huidskleur.

Bestaande uit de perfecte combinatie van actieve ingrediënten, die geschikt zijn voor de behandeling van huid- 

en pigmentvlekken veroorzaakt door UV-straling, stedelijke vervuiling en daarbij oxidatieve stress. Het remt de 

aanmaak en afgifte van melanine. Door het hoge gehalte niacinamide en organisch silicium, biedt het daarbij 

bescherming en versteviging van de huid.

✔ Vermindert pigmentatie

✔ Vermindert huidvlekken

✔ Egaliseert de huidskleur

✔ Verstevigt de huid

✔ Biedt een beschermende werking tegen oxidatieve stress

Belangrijkste actieve ingrediënten:

1. Tranexaminezuur

Remt de productie van melanine en wordt gebruikt om de huid lichter/egaler te maken en helpt pigmentatie 

voorkomen zonder significante bijwerking

2. Mannitol

Versterkt de huid barrière en werkt antioxidant. Mannitol voorkomt de afbraak van hyaluronzuur, waardoor de 

huid beter blijft gehydrateerd en daarbij de werking tegen vrije radicalen in de huid intensiveert .

3. Niacinamide

Ook bekend als vitamine B3. Het versterkt de barrièrefunctie, heeft een kalmerende werking en beschermt de 

huid tegen negatieve externe invloeden.

4. Brightenyl

Een complex van actieve ingrediënten die een huidskleur verlichtende- en  

egaliserende werking hebben.
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HA Lifting Classic

Cosmetische oplossing van hoge concentratie hyaluronzuur voor het opvullen van huidrimpels.

Hyaluronzuur is een polysacharide (suikermolecuul). We kunnen zeggen dat dit het meest hygroscopische 

molecuul is in de natuur (1 gram kan 6 liter water vasthouden). Ons lichaam is in staat tot ongeveer ons 40e 

levensjaar zelf voldoende hyaluronzuur aan te maken. Naarmate we ouder worden neemt deze productie af en 

resulteert het extra toedienen er van in mooie resultaten zichtbaar in de huid. Het vasthouden van vocht in de 

huid resulteert in een sterke huid barrière, zorgt voor opvulling waardoor fijne lijntjes minder zichtbaar worden, 

geeft glans aan de huid en stimuleert de collageen en elastine synthese.

✔ Anti-aging en vermindering van fijne lijntjes en rimpels

✔ Intense hydratatie en een sterke huid barrière

✔ Lifting en versteviging

✔ Ontstekingsremmend en huidschade herstellend

✔ Ondersteunt het herstel van littekenweefsel 

Belangrijkste actieve ingrediënten

1. Hyaluronzuur

Hyaluronzuurgel met hoog moleculair gewicht (HMW - 1.8 MDa) concentratie 15 mg/ml, gericht op anti-

aging/huidverjonging en uitstekend voor de behandeling van huidproblemen gerelateerd aan huidveroudering.

Hyaluronzuur kan tot wel 1.000 keer zijn eigen gewicht in water dragen, waardoor de huid wordt 

gehydrateerd en beschermd. Het werkt anti-oxidant en beschermt de huid tegen vrije radicalen en helpt 

elasticiteit te verbeteren en collageen synthese te stimuleren. Het is een alleskunner die fijne lijntjes en rimpels 

vermindert en bijdraagt aan een stralende en krachtige huid.
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Renovation Lift

Een unieke samenstelling van actieve werkstoffen voor 360 graden herstel en anti aging.

Renovation Lift biedt een complete bio-revitalisatie van de huid door energie te geven aan een doffe, 

energieloze huid, deze te hydrateren en tegelijk verslapping en lijntjes en rimpels in het gelaat te behandelen. De 

samenstelling van 54 ingrediënten bevat een combinatie van hyaluronzuur met een poly-revitaliserende cocktail 

en DMAE. Renovation Lift voorziet de huid van een onmiddellijke dosis energie.

✔ Revitaliseert de droge, vermoeide en doffe huid

✔ Intensiveert celvernieuwing en hydrateert de huid

✔ Werkt ontstekingsremmend en verbetert de huid barrière

✔ Verbetert de elasticiteit van de huid

✔ Werkt anti aging en stimuleert de productie van collageen

Belangrijkste actieve ingrediënten

1. Hyaluronzuur:

Hyaluronzuur kan tot wel 1.000 keer zijn eigen gewicht in water dragen, waardoor de huid wordt 

gehydrateerd en beschermd. Het werkt anti-oxidant en beschermt de huid tegen vrije radicalen en helpt 

elasticiteit te verbeteren en collageen synthese te stimuleren. Het is een alleskunner die fijne lijntjes en rimpels 

vermindert en bijdraagt aan een stralende huid.

2. Multivitamine Complex:

• 14 vitamines (o.a. A, B, C en E) die de vitale cel functies stimuleren

• 24 aminozuren die helpen bij de productie van elastine en collageen

• 6 co-enzymen die de biochemische reacties versnellen en cel-communicatie activeren

• 4 mineralen die huidtekorten verminderen

• 2 anti-oxidanten die vrije radicalen verminderen en voorkomen

• 1 actief ingrediënt dat huidbeschadiging herstelt

3. Magnesium:

Magnesium herstelt de pH waarde van de huid, waardoor de huid niet uitdroogt en de hydratatie van de huid 

op peil wordt gehouden. Het stimuleert de celdeling en werkt ontgiftend en  

ontstekingsremmend.

4. DMAE:

Dimethylaminoethanol (DMAE) werkt op drie vlakken: het verhoogt de  

neurotransmitters in de dermis, verhoogt de GAG’s (waterretentie) in de huid en  

stimuleert de synthese van collageen. Hierdoor verstevigt de huid, verminderen  

rimpels, neemt de spiercontractie in de huid toe en zie je een liftend en  

gehydrateerd effect.
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IT Pharma heeft speciaal voor de veeleisende consument van vandaag, kuur producten ontwikkeld voor thuis 

gebruik. HA Lifting en Renovation Lift bieden de mogelijkheid zelf thuis een kuur uit te voeren of kunnen 

ingezet worden ter versterking aan de kuur die jij in het instituut uitvoert. De hoeveelheid product en de hoge 

concentratie werkstoffen, maken deze producten uniek in de markt.

Renovation Lift (5ml x 5 – Verkoopprijs € 99,-)

Renovation Lift biedt een complete bio-revitalisatie van de huid door energie te geven aan een doffe, energieloze 

huid, deze te hydrateren en tegelijk verslapping en lijntjes en rimpels in het gelaat te behandelen.  

De samenstelling van 54 ingrediënten geeft de huid een onmiddellijke dosis energie.

✔ Revitaliseert de droge, vermoeide en doffe huid

✔ Intensiveert celvernieuwingen

✔ Werkt ontstekingsremmend en verbetert de huid 

barrière

✔ Verbetert de elasticiteit van de huid, werkt anti 

aging en stimuleert de productie van collageen

Belangrijkste actieve ingrediënten

Hyaluronzuur, Multivitamine Complex, Magnesium 

en DMAE

HA Lifting (4ml x 5 – Verkoopprijs € 105,-)

Cosmetische oplossing van hoge concentratie hyaluronzuur voor thuis.

Naarmate we ouder worden neemt de productie van hyaluronzuur in ons lichaam af. Het extra toedienen er van 

resulteert in mooie resultaten zichtbaar in de huid. Het resulteert in een sterke huid barrière, zorgt voor opvulling 

waardoor fijne lijntjes minder zichtbaar worden, geeft glans aan de huid en stimuleert de collageen en elastine 

synthese.

✔ Anti-aging en vermindering van fijne lijntjes en 

rimpels

✔ Intense hydratatie en een sterke huid barrière

✔ Lifting en versteviging

✔ Ontstekingsremmend en huidschade herstellend

✔ Ondersteunt het herstel van littekenweefsel 

Belangrijkste actieve ingrediënt

Hyaluronzuur

 

H O M E  K U U R
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Action Face (2ml x 5 – verkoopprijs € 49,-)

Krachtig anti-rimpeleffect Botox-like. 

Deze combinatie van de nieuwste generatie actieve ingrediënten biedt de krachtige voordelen van Vit-C en 

Vit-A en tegelijkertijd de mix van ‘Botox-like’ peptides. Action Face stimuleert de celvernieuwing, werkt anti-

oxidant, herstructureert de huid door de sythese van collageen en elastine te intensiveren en geeft een direct 

rimpel verminderend effect. Door de spierontspannende werking van de verschillende peptides ontstaat er een 

vergelijkbaar effect met botox, voor minder expressie rimpels.

✔ Anti-aging en rimpel vermindering (Botox-like)

✔ Lifting en versteviging

✔ Minder lijntjes rond de oog contouren

Belangrijkste actieve ingrediënten

Vitamine C, Vitamine A, Hexapeptide 8,  

Pentapeptide-18 en Snap 8

HV Lifting (2ml x 5 – verkoopprijs € 39,-)

HV Lifting biedt een complete bio-revitalisatie van de huid. door energie te geven aan een doffe, energieloze 

huid, deze te hydrateren en tegelijk verslapping en lijntjes en rimpels in het gelaat te behandelen. De 

samenstelling van 54 ingrediënten geeft de huid een onmiddellijke dosis energie. HV Lifting heeft dezelfde 

formulering en concentratie als Renovation Lift, echter minder product, 2ml.

✔ Revitaliseert de droge, vermoeide en doffe huid 

en intensiveert celvernieuwing 

✔ Werkt ontstekingsremmend en verbetert de huid 

barrière

✔ Verbetert de elasticiteit van de huid, werkt anti 

aging en stimuleert de productie van collageen

Belangrijkste actieve ingrediënten

Hyaluronzuur, Multivitamine Complex, Magnesium 

en DMAE

IT Pharma heeft voor de consument die met regelmaat een extraatje zoekt, boost producten ontwikkeld voor 

thuis gebruik. Action Face en HV Lifting bieden de mogelijkheid zelf thuis een boost aan de huid te geven door 

een of meerdere dagen voor een event een ampul te gebruiken tijdens de dagelijkse routine. De intens hoge 

concentratie werkstoffen maakt IT Pharma uniek in haar soort.

H O M E  B O O S T E R
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Multi Needle Meso



Meso therapie met 5 naalden tegelijk

Met meso therapie breng je door middel van micro injecties op een diepte van 0,25mm de pharma 

cosmeceuticals van IT Pharma in de diepere lagen van de huid. Door te injecteren ben je in staat de maximale 

hoeveelheid werkstoffen in de diepte te brengen. 

Vergeleken met topisch aanbrengen van andere ampullen of het non-invasief insluizen van werkstoffen, verlies 

je een groot deel in de toplagen van de epidermis. Meso therapie is de meest doeltreffende techniek om 

huidverbetering en huidverjonging in de diepere lagen van de huid te realiseren.

Door werkstoffen direct dieper in de huid te brengen worden de cellen in de diepere lagen van de huid 

geactiveerd om aan het werk te gaan en krijgen de cellen optimale voeding om te kunnen presteren. Vanuit de 

diepere lagen in de huid kan de cel die gezonder is geworden en meer volume heeft gekregen langzaam naar de 

oppervlakte komen. Hierdoor ontstaat er van binnenuit een sterkere en gezondere huidcellen laag, waardoor de 

huid in betere conditie raakt, minder rimpels vertoont, meer stevigheid heeft en straalt.

NIEUW: Multi Needle Meso therapie 

De nieuwste ontwikkeling op het gebied van meso therapie. Mesotherapie met 5 naalden tegelijk. De naalden 

hebben een kleinere diameter (0.25mm) dan de naalden die worden gebruik bij oudere meso therapie apparaten 

met 1 naald. Onze laser gesneden naalden van medisch staal hebben een speciaal ontworpen punt, welke is 

gepatenteerd en geregistreerd en goedgekeurd als medical device. 
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Normal-cut needle

Special-cut needle

(Multi Needle-6)

0,2mm 0,25mm 0,3mm 0,5mm 0,7mm 1mm 2mm 3mm

BIG geregistreerdHuid specialist

Wat je moet weten over Multi Needle Meso therapie

✔ Injecteren in de opperhuid/epidermis: 0,05-0,3mm is toegestaan

✔ Injecteren in de lederhuid tussen de 0,3 en 3mm+ is NIET toegestaan

✔ Diepte van de injecties van onze multi needle meso is 0,25mm 

✔ Altijd dezelfde diepte in de huid

✔ Volledige spreiding van vloeistof ampullen door 5 naalden

✔ Altijd gelijke hoeveelheid door ons unieke systeem

✔ 100% ingrediënt op maximale diepte in de huid

✔ Naalden zijn fijner van diameter > 0,25mm

✔ Klanten ervaren nagenoeg geen “pijn’

Door de 0,25mm naald en de speciaal ontworpen punt van de naalden, beschadig je de huid veel minder dan bij 

de oude generatie apparaten en ben je in staat de pharma cosmeceuticals van IT Pharma beter te verspreiden 

in de huid. In plaats van één enkele grote druppel, injecteer je nu 5 kleinere druppels, die samen een grotere 

oppervlakte huid van werkstoffen voorziet. De huid wordt daardoor gelijkmatiger gevoed en gestimuleerd.

 

De voordelen van onze Multi Needle Meso

✔ Je werkt veilig en zeker

✔ Gecontroleerde penetratie snelheid bepaal je zelf

✔ Keuze uit verschillende doseringen per injectie 

✔ Geen compressor/geluid: werkt rustig

✔ Handzaam, licht van gewicht, draadloos

✔ Onze ampullen werken door tot in de dermis (Pharma Cosmeceuticals)
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Speciale ampullen ontwikkeld voor Multi Needle Meso therapie

Inbiotec is onze lijn die we speciaal hiervoor hebben ontwikkeld. Cocktails van peptides, vitamines, mineralen, 

hyaluronzuur en andere actieve werkstoffen stimuleren de collageen synthese, de aanmaak van elastine en 

voeden en stimuleren de cellen van binnenuit. Het unieke gepatenteerd molecuul SP55 stelt jou in staat om als 

eerste in Europa de telomeren in de cellen te her-activeren en daardoor de cel veroudering te vertragen.

Voor het beste resultaat adviseren we meerdere Multi Needle Meso therapie behandelingen uit te voeren in kuur 

verband, om meerdere momenten van voeding en activatie te kunnen realiseren. Thuis gebruikt jouw klant tijdens 

de kuur dagelijks producten en ampullen van IT Pharma Essentials, met intense werkstoffen om de huid extra 

stimulans en voeding te geven. 
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PlaBeau Plasma



Insluizen • Anti-Bacterieel • Celvernieuwing



Open nieuwe deuren naar Beauty met Plabeau

PlaBeau maakt gebruik van innovatieve plasmatechnologie om state-of-the-art schoonheidsoplossingen te 

bieden op meerdere gebieden van huidverbetering. Van anti-aging en steriliseren tot celvernieuwing. PlaBeau is 

zorgvuldig ontworpen om de ultieme huidverbeteringservaring te bieden.

Plasma is de nieuwe standaard

PlaBeau is het resultaat van een team van wetenschappers dat zich toelegt op engineering, pionieren en de 

grenzen van schoonheid herdefiniëren.

Als werelds eerste oplaadbaar en draadloos plasma-genererend huidverbeteringsapparaat optimaliseert PlaBeau 

de huidcondities door plasma-ionen te genereren. Het absorptievermogen van de huid wordt aanzienlijk 

verhoogd en de huid wordt optimaal gesteriliseerd en geregenereerd.

Veilig werken met Plasma

Dankzij onze gepatenteerde nanoseconde puls-methode zijn alle PlaBeau-apparaten ingesteld om meer dan 

10.000 keer per seconde aan en uit te schakelen om de vorming van ozon te minimaliseren en het effect van 

plasma-ionen op de huid te optimaliseren zonder bijwerkingen te creëren. 

Onze PlaBeau-apparaten zijn hypermodern, veilig, milieuvriendelijk en behoren tot de groep van meest effectieve 

huidverbeteringsapparaten tot nu toe.

Milieuvriendelijk

Met PlaBeau onderscheiden we ons van andere plasma-genererende apparaten doordat het volledig 

milieubewust is en zijn werking via een natuurlijk proces overbrengt.

Dankzij de gepatenteerde nanoseconde puls methode produceert de PlaBeau 0,004 ppm ozon, wat 92% lager is 

dan de FDA Indoor Medical Devices Ozonveiligheidsnorm van 0,05 ppm.

Hiermee hebben we PlaBeau met succes een manier ontwikkeld voor huidspecialisten en consumenten om op 

een veilige, pijnloze en effectieve manier plasma huidverbetering toe te passen.
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Vast Vloeibaar Gas Plasma

PLASMA WETENSCHAP
Een introductie tot deze technologie

HET GENEREREN VAN PLASMA

Plasma is na vast, vloeibaar en gas de vierde en laatste toestand 

van materie. Hoewel 99% van alle materie in het universum in 

plasmastaat verkeert, bestaat plasma niet op natuurlijke wijze op 

aarde. Dit betekent dat plasma kunstmatig gegenereerd en stabiel 

gehouden moet worden om te kunnen gebruiken onder de 

condities die van toepassing zijn op aarde.

HOGE STAAT VAN ENERGIE

Bij het genereren van plasma wordt ongeveer 100.000 °C op gasdeeltjes toegepast. 

Wanneer deze hoeveelheid energie wordt afgegeven, versnellen elektronen in de atmosfeer. 

Ze botsen met andere deeltjes en ioniseren, om uiteindelijk over te gaan naar de plasma-toestand waar materie 

ongelooflijk actief is en significante hoeveelheden energie bevat.
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De PlaBeau (plasma) genereert hydroxide ionen (OH-) en zuurstof ionen (O), radicalen die reageren met waterstof 

atomen (H) van de vetzuren in de huid, waardoor de hydrofiliteit van de lipide ketens intens toeneemt. Als gevolg 

hiervan verandert de lipide samenstelling tijdelijk en ontstaan er velen extra poriën/kanaaltjes waardoor het 

absorptievermogen intens toeneemt en hierdoor de moleculen van IT Pharma met grote hoeveelheiden in de 

diepere lagen van de dermis door kunnen dringen. Een innovatieve en zeer krachtige manier van insluizen zonder 

de huid te irriteren of te beschadigen.

De PlaBeau verbetert dus de transdermale afgifte van de IT Pharma werkstoffen, waaronder onze vitamines, 

peptiden en hyaluronzuur. Hierdoor wordt de capaciteit van onze cosmeceutische producten naar een geheel 

nieuw niveau wordt gebracht. De openingen die in de huid ontstaan na het toepassen van plasma houden slechts  

8 minuten aan, waardoor de samenstelling van de huid veilig is.

Tot 6x krachtiger insluizen

Het PlaBeau apparaat is gespecialiseerd in het verbeteren van de huidabsorptie van IT Pharma ampullen. De 

buitenste laag van de huid bestaat uit hydrofobe vetzuren, waardoor stoffen van meer dan 500 Dalton de 

epidermis niet kunnen binnendringen (ook bekend als de ‘500 Dalton-regel). Dit betekent, zoals uit onderzoek 

blijkt, dat veel andere cosmeceutische producten die rijke, nuttige, maar grote moleculaire werkstoffen bevatten 

zoals peptiden, hyaluronzuur en vitamines, uiteindelijk niet voldoende effectief zijn.

Peptide

5,000Da<

Hyaluronic Acid

5,000Da<

Vitamin B
12

1,335Da<
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In 3 minuten steriliseer je de huid voor multineedle meso, needling en andere invasieve behandelingen.

CELVERNIEUWING 

ANTI AGING 

Plasma versnelt het regeneratieproces van de huid door de bloedcirculatie, vascularisatie en de groei van 

fibroblast te bevorderen. Door nieuwe bloedvaten te vormen, verhoogt plasma de toevoer van zuurstof en 

voedingsstoffen naar de huid, wat essentieel is voor herstel en verbetering van het huidweefsel.

Nog belangrijker: Plasma-ionen bevorderen de activering en groei van fibroblasten. Deze huidcellen zijn 

verantwoordelijk voor de synthese van eiwitten die essentieel zijn voor het regenereren van de huid, waaronder 

de vorming van elastine, collageen en reticulaire vezels. 

Zuiveren van de huid

ANTI-BACTERIEEL

De PlaBeau is een van de meest effectieve huidverbeteringsapparaten voor het steriliseren van de menselijke 

huid. Plasma steriliseert de huidporiën op effectieve wijze door vuil, talg en bacteriën af te breken en deze door 

elektrostatische aantrekking naar de PlaBeau plasma-genererende keramische pad aan te trekken.

Via een soortgelijk mechanisme lift het plasma ook dode huidcellen naar de keramische pad en wordt de huid 

mild ge-exfoliëerd. De huid wordt glad en straalt.

Door ionisatie genereert de PlaBeau hydroxide-ionen (OH -) die reageren met celmembranen van microben die 

bestaan uit waterstofionen (H +). Dit resulteert in watermoleculen (H2O). Deze chemische reactie zorgt ervoor 

dat het celmembraan verbreekt, waardoor bacteriën, schimmels en zelfs superbacteriën worden gesteriliseerd. 

De huid wordt gezuiverd, het immuunsysteem van de huid wordt versterkt

Testresultaten tonen een afname van 98,4% van vuil, talg en bacteriën in huidporiën na gebruik van PlaBeau.
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Our Story

DERMO28 werd opgericht in 1995 door een groep van hooggekwalificeerde huid specialisten. Ons team 

van huidspecialisten, dermatologen, chemici, cosmetisch artsen en marketingprofessionals zijn verenigd 

door dezelfde nieuwsgierigheid en verlangen: Het onderzoeken en innoveren van optimale huidverbetering 

oplossingen.

Het verhaal achter onze unieke formuleringen en werkzame kracht, bestaat uit onderzoek, passie, aandacht 

voor detail en onze Italiaanse perfectie. Wij bieden hoogwaardige cosmedische producten op maat voor elke 

individuele behoefte. 

De Dermo28 filosofie is gebaseerd op celvernieuwing. Onze huid is een wonder op zich te noemen. De bovenste 

huidlaag vernieuwt elke 28 dagen volledig. Dit proces van vernieuwing is synoniem aan leven en energie.

Unieke doorbraak naar Next Level Fruitzuren 

Meerdere fruitzuur peelings tegelijk in één formule, waardoor de werking tot wel 187% krachtiger is in de huid. 

Nieuw, voor het eerst ontwikkeld in een formule waarbij het fruitzuren complex tijdens de behandeling wordt 

gemixt met actieve herstellende werkstoffen en actieve werkstoffen die werken aan een specifiek probleem. De 

fruitzuur peelings werken in meerdere lagen van de huid tegelijk, terwijl de downtime (irritatie en roodheid) van de 

huid tot een minimum wordt beperkt. De huid heeft hierdoor meer tijd en aandacht voor de actieve werkstoffen 

die werken aan een probleem, met een intenser en sneller resultaat als gevolg.

Sinds 1995 ontwikkelt Dermo28 al fruitzuur peelings voor professionele behandelingen, in samenwerking met 

het team van dermatologen aan de universiteit van D’Aguila. Onder leiding van Dermo28 Professor Giampiero 

Mazzocchetti zijn we in staat gebleken de fruitzuur peeling naar een geheel nieuw niveau te tillen. Meerdere 

fruitzuren in één complex, gecombineerd met actieve herstellende werkstoffen en actieve werkstoffen gericht 

op het huidprobleem. Alles gecombineerd in 1 mix. Door verschillende zakjes met elkaar te mengen tijdens de 

behandeling, blijven de werkstoffen in de aparte zakjes actief en werkzaam. Hierdoor zijn er unieke combinaties 

van werkstoffen mogelijk die elkaar tot heden nooit hebben kunnen verdragen in één verpakking. 

Actieve herstellende 

werkstoffen

Fruitzuur  

peeling complex

Actieve  

werkstoffen gericht 

op een probleem
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Werking van de Epidermis

Stratum Corneum

Stratum Lucidum

Stratum Granulosum

Stratum Spinosum

Stratum Basale

14 DAGEN

14 DAGEN

De Methode

CELVERNIEUWING

De huid is ons grootste orgaan en omhult ons hele lichaam. De belangrijkste functie is het bedekken en 

beschermen van onderliggend weefsel en onze organen.

Celvernieuwing betreft met name de cellen in de epidermis. Deze cellen ontstaan in de basaal cellen laag (de 

onderste cellen laag van de epidermis) en bereiken aan het einde van de levencyclus het stratum corneum, ook 

wel de hoornlaag genoemd. Hier sterven ze af en worden ze vervangen door nieuwe cellen.

Idealiter duurt het cel vernieuwingsproces van de huid 28 dagen, echter zorgen veroudering en 

omgevingsfactoren ervoor dat dit proces geleidelijk vertraagt. Wat leidt tot onder andere een verdikking van de 

hoornlaag, een vale huid, rimpels en fijne lijntjes.

Dermo28 heeft zeer specifieke samenstellingen van actieve ingrediënten, exfoliërend en hydraterend, ontwikkeld 

om de celvernieuwing effectief te versnellen voor ieder huidtype en elke leeftijd.

Glycol
Zuur

carrier

Amandel 
Zuur

moisturizing

Melk
Zuur

brightening

Salicyl
Zuur

antibacterical

Enzymen
soothing

Vitaminen
balancing
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HYDRATATIE EN pH BALANS 

Voor een gezonde en stralende huid is het essentieel om optimale celvernieuwing te stimuleren. Optimale 

hydratatie en het behouden van de juiste pH balans gaan hiermee hand in hand.

Dehydratatie van de huid leidt tot vroegtijdige veroudering en kan daarbij de huidbarrière uit balans brengen. De 

hydrolipide laag (voornamelijk samengesteld uit water en talg) speelt een belangrijke rol in het beschermen van 

onze organen tegen externe invloeden. Optimale hydratatie is  noodzakelijk om de hydrolipide laag in balans te 

houden. Dermo28 heeft daarom in ieder product actieve werkstoffen gericht op hydratatie toegevoegd

De pH-waarde (optimaal tussen 4,5 en 5,5) geeft de zuurgraad van de huid weer. Met de pH waarde in balans, 

is onze huid in staat om bacteriële groei en ontstekingen te voorkomen. Een optimale pH van de huid zorgt 

er voor dat onze huid beter in staat is om actieve ingrediënten op te nemen uit  cosmedische producten- en 

behandelingen en minder heftig reageert op fruitzuren en irritaties tijdens het gebruik hiervan.

Dermo28 heeft als doel: Het continu herstellen van het hydratatie niveau en het zorgen voor een optimale pH-

balans van de huid. Om de pH te helpen balanceren heeft Dermo28, anders dan andere cosmetica merken, 2 

specifieke producten ontwikkeld voor in de behandelingen en voor thuis.

DERMO28 SYSTEMEN GEGARANDEERD EFFECTIVITEIT 

Dermo28 heeft gepatenteerde systemen, die specifiek op maat gemaakte oplossingen bieden voor elk huidtype.

Onze systemen, innovatieve functionele complexen bestaande uit een groep van actieve ingrediënten, zijn 

wetenschappelijk met een medisch achtergrond geformuleerd, om de meest voorkomende huidproblemen en 

veroudering te behandelen.

Dehydratatie

(Over)gevoeligheid  
en allergieën

Acné en 
onzuiverheden

Hyperpigmentatie  
en verkleuring

Veroudering door  
hormonale-,  

chronische- en  
externe invloeden
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MADE IN ITALY 

Het doel van DERMO28 is om specifieke huidproblemen te verbeteren, maar we gaan nog veel verder dan dat. 

Onze zachte texturen, aangename maar subtiele geuren en effectieve formuleringen stimuleren de zintuigen en 

bieden een blijvende bron van welzijn.

Waarom zou jij je huid aan ons toevertrouwen?

✔ Omdat “Made in Italy” producten altijd worden gezien als een symbool van excellence, elegantie, kwaliteit 

en beauty. Alle DERMO28 producten worden ontwikkeld, getest en geproduceerd in Italië, vertrouwende op 

enkele van de meest innovatieve en krachtigste technologieën ter wereld.

✔ Omdat onze kracht zit in de details. We zoeken naar “beauty” in de breedste zin van het woord en sluiten geen 

compromissen in kwaliteit en elegantie.

✔ Omdat net als bij de mooiste Italiaanse stoffen, onze producten de huid aanvoelen en verzachten, waardoor 

ze een ongekende beleving creëren bij elk gebruik.



AQUA (10 retail + 15 PRO producten)

Hydratatie en natuurlijke bescherming 

voor alle huidtypen

YOUTH (3 retail)

Intense hydratatie van de huid  

en verbeteren van elasticiteit

PROAGE (3 retail + 1 PRO producten)

Preventief huidveroudering vertragen

NUTRIAGE (6 retail + 9 PRO producten)

Intens voeden en Anti-Aging tegelijk

UNICA (9 retail + 8 PRO producten)

Excellente 360° Anti-Aging aanpak 

ILLUMINA (4 retail + 5 PRO producten)

Werkt aan hyperpigmentatie en Anti-Aging

COMFORT (7 retail + 7 PRO producten)

Voor gevoelige en geïrriteerde huid 

PURA (5 retail + 4 PRO producten)

Specifiek voor Acné en een vette huid 

PERFECTA (5 retail + PRO producten)

Voor de behandeling  van huidproblemen 

gericht op Body

SUN SKINCARE (5 retail producten)

Revolutionair - bescherming, herstel en  

Anti-Aging tegelijk

ONZE COLLECTIES

Western Cosmetics



A a n g e b o d e n  d o o r :

W E S T E R N  C O S M E T I C S

U i t h o o r n  
T .  0 2 9 7 -3 0 3 1 6 2  -  M .  0 6 - 5 7 5 5 3 5 4 1  

E .  w i m @ w e s t e r n c o s m e t i c s . n l


