


•Medical grade, Europees cosmeticamerk
•De producten bevatten een unieke mix 

het niveau van dermatologie en 
esthetische geneeskunde
(= cosmeceuticals)
•Alle producten zijn gemaakt met behulp 
van de meest geavanceerde 
technologieën en bevatten hoog 
gedoseerde innovatieve actieve 
ingrediënten.
•Airless-verpakkingen! 

van de beste ingrediënten
•Dermedicsproducten hebben de 

mogelijkheid om de huid te genezen op 



CALM SERIES = ESSENTIEEL



BASIS UITBREIDING SPECIALISATIES
CALM SERIES

= voor het behandelen van alle huidtypes
= werkt op 7 niveaus anti-aging

= allround productengamma

LIFT SERIES
WHITE SERIES
MENO SERIES

HYDRA+ SERIES
ECM SERIES

ACNE SERIES
GEN'X SERIES

UV SERIES
 

= behandeling afstemmen op specifieke 
huidbehoefte

 
LICHAAM:

CONTACTGELS 
MICRONEEDLING 

NANONEEDLING/ BB GLOW 
CHEMISCHE PEELINGS

= intensieve,huidverbeterende
behandelingen

 
APPARATEN:

CROMLITE™LED
HYDRABLAST
LIPOCONTOUR(LICHAAM)

SLIM SERIES M3 = 7 in 1 toestel voor gelaat en lichaam 
(anti-aging, afslanking)



CONTACTGELS

•Contactgelsmet actieve 

hyaluronzuur, …. en een speciale, 
verkoelendegel voor 
laserontharing.

ingrediënten, geschikt om te 
gebruikeni.c.m. apparatuur van 
diverse merken
•Keuze uit onder andere contactgels

met aloë vera, collageen,elastine, 



MESO SERUMS

Dermedicsmesoserums kunnen zowel topisch aangebracht worden, alsook d.m.v.microneedlingof 
met andere apparaten. Vraag vrijblijvend meer informatie over het correct gebruik van onze meso 

serums.



MICRONEEDLING-MESO SKIN THERAPY

DermedicsMST is geschikt
voor het uitvoeren van:
•

Voor cellulite en vetreductie
BB glow
Nano-needling

Microneedling
(gelaat, haren én 
lichaam -tot 3mm)

Semi-permanentemake-up
(powderbrows)

•
•
•
•



BB GLOW

Originele BB glowbehandeling sinds 2013
Europese kwaliteit
Beauty behandeling die de huid een
mooie, gezonde glowgeeft
Positief effect op grove poriën, littekens,
onregelmatigehuidstructuur, pigment
D.m.v. speciaal ontworpennanonaalden=
nanoneedling
Geschikt voor zowel vrouwen als mannen
van alle leeftijden

•
•
•
 

•

•

•



CHEMISCHE PEELING

Pijnloos
Enorm gebruiksgemak door de geltextuur
Onderling te mengen op maat van de klant
Toepasbaar op fototypes I –VI

•
•
•
•

Multi-functionele chemische peelings,
op maat gemaakt voor alle huidproblemen.
Glycolic peel 40%
Lactic peel 40%
Mandelic peel 40%

Bij aankoop van startpakket: gratis opleiding met CERTIFICAAT!



CROMLITE™LED

LED-tunnel •
•
•

Surplus bij een behandeling. 
10kleurenvoorhet behandelen
van verschillendehuidproblemen.


