






 

PHILODERM SKINCARE PRODUCTEN

Philoderm Skincare Product  Toepassing  Actieve ingrediënten  Gebruik  Combinatie andere philoderm 
producten 

 
Intens Pure 
 

  
125 ml ‐ € 12,25 
250ml ‐ € 19,00 
 
 

 
• De huid dagelijks intensief 

reinigen. 
• Zorgt voor een optimale 

opname van de Philoderm 
verzorgings- producten. 

 
• Vitamine B3 

(energievoorziening cellen) 
• Vitamine E 

(antioxidant,cel herstellend) 
• Aloe Vera 

(kalmeert,vochtvasthoudend,verzachtend)
• Amandelolie (hydraterend, voedend) 
• Kaliumhydroxide 

(stabiliseert Ph waarde) 

 
2x per dag. 
 
Opschuimen met 
lauw/warm water, 
aanbrengen en 
overvloedig met water 
afspoelen 

 
Ter voorbereiding op de Philoderm 
Skincare verzorgingsproducten. 

 
Retinol 
 

 
50 ml – € 24,00 
 
 
 

 
• Anti-verouderingscrème 
• Hydrateren. 
• Celherstel. 
• Retinol: stimuleert 

aanmaak collageen en 
celvernieuwing 

• Ingekapselde retinol wordt 
gereguleerd afgegeven 
aan de huid 

• Voorbehandeling voor 
fruitzuurpeeling (in het 
huidgewenningsprogramm
a) 

 
• Hyaluronzuur 

(lichaamseigenstof, vochtregulerend, 
verstevigend) 

• Ingekapselde retinol (vit.A, elasticiteit, 
gladmakend) 

 
1e week alleen ’s 
avonds. Daarna voor 
een sneller resultaat 
2x per dag (overdag 
gebruik je extra 
SPF50) 
 
of in voorbehandeling 
2 weken overdag met 
Hipro 
 
Niet gebruiken tijdens 
zwangerschap. 

 
Overdag beschermen met HiPro of 
MultiCare. 
 
Bevat nl geen spf. 

 

 

 

 



 

PHILODERM SKINCARE PRODUCTEN 

Philoderm Skincare Product  Toepassing  Actieve ingrediënten  Gebruik  Combinatie andere philoderm producten 
 
ReCell 

 
3x3,5 ml ‐ € 22,00 

 
• Hydratatie voor vernieuwing,  
• vervanging en stabilisatie 

van huidcellen. 
• Voedt en verzacht de huid. 
• Anti-oxidant. 

 
• Epidermale Groei Factor 

(cytokine komt in het lichaam 
voor, stimuleert celactiviteit, 
huidvernieuwend, stevigheid) 

• Jojoba-olie 
(verzacht,vochtregulerend) 

• Vitamine E 
(antioxidant,vochtregulerend 
maakt de huid glad) 

 
2 x per dag 2 à 3 
druppeltjes serum op 
de huid aanbrengen 
op een goed 
gereinigde huid. 

 
Het serum trekt snel in naar de diepere 
huidlagen. Multicare of Retinol AH er 
over gebruiken. 
 
Evt. HiPro 

 
ReSult 

 
30 ml ‐ € 22,50 

 
• Sterk hydraterend. 
• Ontspant mimische spieren. 
• Vermindert daardoor 

expressie van rimpels. 
• Als abehandeling bij Botox-

injecties of het verlengen van 
het resultaat ervan 

 

 
• Acetyl Hexapeptide-3 

(ontspant spier- 
samentrekkingen in het gelaat) 

• Hyaluronzuur 
(lichaamseigenstof, 
vochtregulerend, verstevigend)

 
Een kleine 
hoeveelheid plaatselijk 
of algeheel 
aanbrengen op rimpels 
licht inmasseren.  
 
Bijvoorbeeld op 
voorhoofd en bij de 
ogen. 
Minimaal 30 dagen 
gebruiken. 

 
Dagelijks Multi Care er over 
aanbrengen. 
Evt. Hipro 

 
8% AHA Peeling Crème 

 
 
50 ml ‐ € 19,00 

 
• Lichte afschilfering van dode 

huidcellen 
• Verhoogt de productie van 

collageen en elastine. 
• Maakt de huid glad 
• Verwijdert onzuiverheden 

van de huid 

 
• Alpha Hydroxy Acid 

(wateroplosbare hydroxyzuren, 
geschikt voor alle huidtypen, 
voor exfolierende werking) 

• Glycolzuur 
(ookwel aha genoemd, sterk 
exfolierend, voor veel 
doeleinden tbv huid te 
gebruiken) 

• Hyaluronzuur 
(vochtregulerend, 
verstevigend) 

 
2 x per dag op een 
goed gereinigde huid 
aanbrengen. 
 
Peeling behandeling 
voor thuisgebruik

 
Om pigmentatie te voorkomen overdag  
de HiPro gebruiken.  
 
Als vóór- en nabehandeling bij 
professional  
AHA Peeling. 



 

PHILODERM SKINCARE PRODUCTEN 

Philoderm Skincare Product  Toepassing  Actieve ingrediënten  Gebruik  Combinatie andere philoderm producten 
 
HiPro 

 
50 ml – € 20,00 

 
• Sunblock SPF 50 
• UVA en UVB filter, 

waterafstotend 
• Gaat huidveroudering tegen. 
• Anti-oxidant. 
• Beschermt tegen nieuwe 

pigmentvorming bij een 
nieuw te vormen huid 

 
• Titaniumdioxide 

(reflecteert het licht) 
• Aloë Vera 

(kalmeert,vochtvasthoudend, 
verzachtend) 

• Pro-vitamine B5 
(hydraterend, energietoevoer 
naar de cellen, 
celvernieuwend) 

• Vitamine E 
(antioxidant,vochtregulerend,
maakt de huid glad) 

 
’s Morgens aanbrengen 
op een goed gereinigde 
huid. 
 
Essentieel na een peeling 
behandeling, 
microdermabrasie en 
laser/ipl behandeling 
 
Na blekende 
huidbehandelingen of 
blekende 
huidverzorgingsproducten 
 
Ter afsluiting van iedere 
salonbehandeling overdag

 
Na het gebruik van Derma C10, Impuls-
K, GinkoActive en de 8% en 15% 
peeling, retinol. 
 
Voor en na Professional Peeling. 

 
15% AHA Peeling Gel 
 

 
 
30 ml ‐ € 18,50 

 
• Collageen aanmaak 

stimuleren. 
• Hydrateren 
• Stimuleert cel vernieuwing. 
• Verwijdert dode huidcellen 
• Ontstekingsremmend 
• Maakt de huid glad 
• Verwijdert onzuiverheden 

van de huid en maakt de 
poriën schoon 

 
• Glycolzuur 

(ookwel aha genoemd, sterk 
exfolierend, voor veel 
doeleinden tbv huid te 
gebruiken) 

• Hyaluronzuur 
(lichaamseigenstof, 
vochtregulerend, 
verstevigend) 

• Propyleen glycol 
(vorm van een minerale olie, 
ook wel glycerine, 
vochtbalans, zorgt ervoor dat 
andere werkstoffen de huid 
beter kunnen doordringen) 

• Melkzuur 
(regelt ph waarde, 
exfolierend, milder) 

 
2 x per dag plaatselijk op 
rimpels/ pigmentvlekken 
aanbrengen op een 
gereinigde huid of 
 
2x daags algeheel 
aanbrengen op een 
gereinigde huid 
 
Bij acne op het hele 
gezicht aanbrengen.  
 
Peeling behandeling 
voor thuisgebruik

 
Overdag HiPro er over aanbrengen. 
 
Als voor en nabehandeling bij 
professional AHA Peeling en 
dermabrasie. 

 



 

PHILODERM SKINCARE PRODUCTEN 

Philoderm Skincare Product  Toepassing  Actieve ingrediënten  Gebruik  Combinatie andere philoderm producten 
 
Ginkgo Active 

 
50 ml ‐ € 19,50 

 
• Voorkomen en bleken van 

pigmentatie op de huid. 
• Vermindert roodheid bij acne 
• Onderdrukt de aanmaak van 

melanine.  
• Anti-oxidant. 

 
• Ginko extract 

(bloedcirculatie, geurstof) 
• Aloë Vera 

(kalmeert,vochtvasthoudend, 
verzachtend) 

• Vitamine E 
(antioxidant,vochtregulerend,
maakt de huid glad) 

• Kojic Dipalmitaat 
(bleekt bestaande 
pigmentvlekken, voorkomt 
nieuwe pigmentvorming) 
 

 
2x per dag plaatselijk of 
algeheel aanbrengen 
 
plaatselijk : op de 
pigmentatie gedurende 4-
6 weken, daarna 1 x per 
dag. 

 
Overdag samen met HiPro  
 
of na retinol AH  
 
 
 
 
 
 
 

 
ImpulsK 

 
 
30 ml ‐ € 24,00 

 
• Reguleert de microcirculatie. 
• Vermindert blauwe plekken. 
• Vermindert donkere kringen 

onder de ogen. 
• Hydrateren. 

 
• Phytonadione cyclodextrin 

(Vitamine K) 
(coagulatie v.h. bloed, 
microcirculatie,vermindert 
blauwe kleur onder de ogen) 

• Rosa Moschata 
(verzachtend, regenererend) 

• Hyaluronzuur 
(lichaamseigenstof, 
vochtregulerend, 
verstevigend) 

 
2 x per dag op een goed 
gereinigde huid 
aanbrengen. 
 
 

 
MultiCare of Hipro er over aanbrengen. 
 
Voor en na micro-dermabrasie of peeling. 
 
Voor en na cosmetische ingreep of 
injectable. 

 



 

PHILODERM SKINCARE PRODUCTEN 

Philoderm Skincare Product  Toepassing  Actieve ingrediënten  Gebruik  Combinatie andere philoderm 
producten 

 
MultiCare 

 
50 ml ‐ € 19,00 

 
• Anti-aging. 
• Hydrateren. 
• Stimuleert 

celvernieuwing. 
• Bescherming tegen UV 

SPF15 
• Anti-oxidant. 

 
• Titaniumdioxide 

(anorganisch, reflecteert het licht) 
• Q 10 

(antioxidant, verwant aan vit k  + e) 
• Vitamine B3 

(energievoorziening cellen) 
• Vitamine E 

(antioxidant,vochtregulerend, 
maakt de huid glad) 

• Pro-vitamine B5 
(hydraterend, energietoevoer naar de 
cellen, celvernieuwend) 

• Ginseng 
(verbetert spanning in de 
huid,waardoor het rimpelvorming 
vertraagd, verzachtend) 

• Aloë Vera 
(kalmeert,vochtvasthoudend, 
verzachtend) 
 

 
2x per dag gebruiken 
op een goed 
gereinigde huid. 

 
Voor en na Professional Peeling en 
na microdermabrasie. 

 
Derma C10 – 10% vit.C 

 
30 caps ‐  € 21,00 
 

 
• Beschermen tegen vrije 

radicalen. 
• Stimuleert aanmaak van 

collageen. 
• Verbetert de elasticiteit 

van de huid. 
• Reduceert 

onzuiverheden. 
• Vermindert fijne lijntjes 
• Zeer geschikt bij een 

rokershuid 

 
• 10%  pure Vitamine C  

(zeer sterke antioxidant, herstellend, 
zuiverend, vermindert fijne lijntjes) 

• Vitamine E 
(antioxidant,vochtregulerend, 
maakt de huid glad) 
 

 
’s Morgens 
aanbrengen op een 
goed gereinigde huid. 
 
2 weken 2x per dag 
als kuur gebruiken of 
dagelijks 2x per dag 
aanbrengen  

 
Hipro, MultiCare of Retinol AH er 
over aanbrengen. 
Voor en na micro-dermabrasie of 
peeling. 
 

        
 
 

       
 



 
 
    PHILODERM SKINCARE PRODUCTEN 

 
   

Philoderm Skincare Product  Toepassing  Actieve ingrediënten  Gebruik  Combinatie andere philoderm 
producten 

 
Goldlift Eye Contour Gel 

 
 
30 ml – 19,50 
 

 
• Stimuleert 

celvernieuwing. 
• Verzacht de huid. 
• Verkoelt de huid rondom 

de ogen. 
• Hydrateert 
• Verstrakt de huid rondom 

de ogen 
• Anti-ageing 

 
• Goud 

(anti-bacterieel, ontstekingsremmend, 
stimuleert bloedcirculatie) 

• Pro-vitamine B5 
(hydraterend, energietoevoer naar de 
cellen, celvernieuwend) 

• Hyaluronzuur 
(lichaamseigenstof, vochtregulerend, 
verstevigend) 

• Komkommer extract 
(zuiverend, verfrissend, 
vochtregulerend, maakt de huid weer 
rustig) 

 
2 x per dag op een 
goed gereinigde huid 
aanbrengen, 
Vooral rondom de 
ogen 

 
MultiCare, HiPro, Retinol 

 
A‐Sense Acne Care Cream 

 
15 ml ‐ € 9,50 

 
• Bestrijdt het ontstaan van 

puistjes en de gevolgen 
daar van. 

• Anti-bacterieel  
• Ontstekingsremmend 
• Licht blekende werking. 

 
• Salicylzuur 

(verweekt hoornlaag waardoor andere 
werkstoffen goed in de huid kunnen 
doordringen, conserveermiddel, 
bestrijdt acne en op lange termijn 
rimpels) 

• Tea Tree Olie 
(antiseptisch, genezend) 

• Aloë Vera 
(kalmeert,hydraterend, verzachtend) 

• Vitamine C en E 
(sterk antioxidant) 

• Kojic Dipalmitaat 
(bleekt bestaande pigmentvlekken, 
voorkomt  
nieuwe pigmentvorming) 

• Triclosan (bacteriedodend, 
schimmelwerend, desinfecterend) 
 

 
2 x per dag op een 
goed gereinigde huid 
plaatselijk 
aanbrengen. 

 
Dagelijkse verzorging over A-Sense 
aanbrengen : 
 
- Multi Care 
- HiPro 

 



 

PHILODERM SKINCARE PRODUCTEN 

Philoderm Skincare Product  Toepassing  Actieve ingrediënten  Gebruik  Combinatie andere philoderm producten 
 
Facial Toner 

 
150 ml ‐ € 17,50 
 

 
• Ontstekingsremmend 
• Verfrist 
• Verstevigd de huid 
• Kalmerend 

 
• Hammamelis (adstringerend, 

toniserend, 
ontstekingsremmend,  
Heeft een gunstige invloed 
op teleangiëctastieën 
 

 
Na een intensieve 
chemische peeling 
behandeling 
 
Als opfrisser voor 
tussendoor (bij opvliegers, 
of in de zomermaanden) 
 
Na de reiniging met Intens 
Pure 
 
Na harsbehandelingen 
 
 

 
Na de reiniging met de Intens Pure,  Multi 
Care 

 
Omnicare Night Serum 
 

 
50 ml – 34,50 

 
• Hydrateert 
• Verstevigt 
• Verbetert de structuur van de 

vermoeide, gestresste, 
verouderde huid 

 
• Palmitoyl Peptiden 

(stimuleert collageen 
aanmaak) 

• Koperpeptide (verbetert 
elasticiteit, huidconditie en 
structuur van de huid) 
Ontstekingsremmend, 
Vermindert en voorkomt 
littekens bij acne 

• Hyaluronzuur (vochtbalans, 
hydratatie) 

 
’s avonds aanbrengen 
op een gereinigde huid 
 
Overdag gebruiken met 
de Multi Care en evt 
HiPro 

 
Intens Pure, Multi Care, HiPro, 
A-sense 

 

 

 

 

 



 

PHILODERM SKINCARE PRODUCTEN 

Philoderm Skincare Product  Actieve ingrediënten    /   Werking:  Gebruik  Combinatie andere philoderm producten 

Acné Dual Complex 
voor  

Acné behandelingen
 

 
Speciaal samengesteld 
om snel en effectief 
acné te behandelen 

 

 
Anti‐Acné : 

• Centella Asiatica Extract 
• Salicylzuur 
• Phytosphingosine(anti bacterieel) 

Anti‐inflammatoire : 
• Salicylzuur 
• Vit.B3 (verzachtend) 

Wond‐helend: 
• Centella Asiatica extract 
• Ginseng extract 

Anti‐irriterend: 
• Komkommer extract (toniseren) 
• Allantoine 
• Bisabolol 

Moisturizer: 
• Aloe Vera 
• Ceratonia siliqua seed extract (herstellend) 

Humectant: 
• Pro vit. B5 

Anti‐oxidant: 
• Vit. A,C,E 
• Ginseng extract 

 
 

 
Verpakking :  
2 producten in 1 verpakking: 

• Philoderm Acne Spot Gel: 
kan gebruikt worden op acute 
inflammatoire acné spots, 
de actieve ingredienten vermindert huid 
irritaties, 
droogt het puistje uiten stimuleert cel 
vernieuwing 
 

• Philoderm A‐Sence Acne Care Cream: 
salicylzuur exfolieert de huid en zorgt 
ervoor dat andere actieve ingredienten 
de huid beter kunnen binnendringen 

 
Gebruiksaanwijzing: 
1. Reinig de huid met Intenspure 
2. Breng Acne Spot Gel aan, plaatselijk 
3. Gebruik 2 maal daag, in de avond en indien 
nodig in de ochtend, tot de acné niet meer actief is
4. Houdt de behandeling bij met de Philoderm A‐
sence Acne Cream 
 

• Intens Pure 
• Multi Care 
• Ginkgo Active 
• Hipro 

 

 

 

 

 

 



 

PHILODERM PEELINGS  

Philoderm Skincare 
Product 

Werking  Actieve ingrediënten  Gebruik  Combinatie andere philoderm 
producten 

 
50% AHA 
Glycolzuur 
Peeling  

 
 

• Oppervlakkige peeling 
• Verwijdert de toplaag van de 

epidermis  
• Versterkt de huid en 

stimuleert collageen 
synthese 

• 50% glycolzuur: 
kleinste en meest effectieve 
fruitzuur, gewonnen uit rietsuiker 

• 9,10% Kojic zuur: 
gaat tyrosinase tegen, voorkomt 
de vorming van melanine 

• 2,50% Phytic zuur: 
chelaatvormer, exfolient 

• Xantan Gum: 
natuurlijke viscositeitsregelaar 

Behandelindicatie: 
• Verouderingsverschijnselen 

t.g.v. overdadig zonlicht 
• Melasma  
• Ongelijkmatige pigmentatie 
• Chloasma 

Te combineren met alle 
philoderm skincare producten 
m.u.v. Retinol creme 
 
Behandelprotocol: 
1. Reinig de huid met 
Intenspure 
2. Ontvet de huid 
3. Breng 50% aha peeling gel 
aan (3-7 min inwerktijd: afh.van 
huidtype en doel van 
behandeling) 
4. Neutraliseer de huid 
5. Breng Omnicare of Derma C 
aan 
6. Rondt de behandeling af met 
de philoderm skincare 
producten die van toepassing 
zijn voor de huidtype 

70% AHA 
Glycolzuur 
Peeling  

 

• Medium peeling 
• Verwijdert meerdere lagen 

van de epidermis tot aan de 
dermis 

• Versterkt de huid en 
stimuleert collageen synthese 

• 70% glycolzuur: 
kleinste en meest effectieve 
fruitzuur, gewonnen uit rietsuiker 

• Xantan Gum: 
natuurlijke viscositeitsregelaar 

Behandelindicatie: 
• Verouderingsverschijnselen 

t.g.v. overdadig zonlicht 
• Fijne lijntjes en beginnende 

rimpels 
• Droge, stugge, lederachtige huid 
• Huid die haar elasticiteit en 

zachthuid heeft verloren 
• Acné littekens 

 

Te combineren met alle 
philoderm skincare producten 
m.u.v. Retinol creme 
 
Behandelprotocol: 
1. Reinig de huid met 
Intenspure 
2. Ontvet de huid 
3. Breng 70% aha peeling gel 
aan (3-7 min inwerktijd: afh van 
huidtype en doel van 
behandeling) 
4. Neutraliseer de huid 
5. Breng Omnicare of Derma C 
aan 

6. Rondt de behandeling af met 
de philoderm skincare producten 
die van toepassing zijn voor de 
huidtype 



 

PHILODERM PEELINGS  

Philoderm Skincare 
Product 

Werking  Actieve ingrediënten  Gebruik  Combinatie andere philoderm 
producten 

 

30% AHA 
Lightening Peeling 

For Dark Skin 
 
 

• Glycolzuur: 
Exfolieert de epidermis, stimuleert 
celvernieuwing, 
maakt melanine los van de 
basaalcellenlaag, zorgt voor 
huidvernieuwing, reduceert de 
hoeveelheid aan huidvetten 

• Amandelzuur: 
heeft depigmenterende 
eigenschappen, voorkomt 
melanine synthese, exfolieert en 
zorgt voor een verbeterde 
huidconditie 

• Kojic Acid: 
Whitening eigenschappen, , 
vermindert en voorkomt vorming 
van pigmentatie 

• Arbutine: 
werkt synergetisch met kojiczuur 
om het lightening effect te 
versterken 

• 25% glycolzuur: 
kleinste moleculaire fruitzuur van alle 
zuren gewonnen uit rietsuiker, 

• 5% Amandelzuur: 
fruitzuur gewonnen uit bitter amandel 

• 4% Kojiczuur: 
gewonnen uit japanse paddestoelen 

• 2% Arbutin:  
(synoniem hydroquinone) voorkomen 
van pigmentatie en blekende werking 
op bestaande pigmentatie 

• 1% Xantan Gum: 
viscositeitsregelaar 

• Milde oppervlakkige 
peeling voor de 
donkere huid (type 4‐
6) 

• Verwijdert bovenste 
laag van de epidermis 

• Voorkomt melanine 
synthese 

• Minder irriterend dan 
een glycolzuurpeeling 

• Intens Pure 
• Ginkgo Active 
• Multi Care 
• HiPro 

 
 
 
Behandel indicaties : 
 

• Melasma 
• Sproeten 
• Hyperpigmentatie 

 

20% AHA /  
20% Salicylzuur 

Peeling  
 

 

• Salicylzuur: 
stimuleert celvernieuwing, maakt 
de huid glad, zeer geschikt bij acné 
behandeingen (vanwege het 
penetratie vermogen), stimuleert 
afstoten van dode huidcellen, 
houdt de porien schoon waardoor 
verstopte porien en puistjes 
voorkomen wordt, verder: 
keratolytisch, anti‐comedonen, 
anti‐inflammatoire, antiseptisch 

• 20% Salicylzuur: 
hydroxy zuur gewonnen uit wilgenbast 

• 10 % Glycolzuur: 
kleinste moleculaire fruitzuur, sterk 
exfolierend, stimuleert celvernieuwing, 
vermindert sebum, gaat melanine 
productie tegen in de basaal cellenlaag 

• 10% Melkzuur: 
milde fruitzuur, stimuleert 
collageensynthese, mild exfolierend 

• 5% Glycerol: 
emoliënt (smeerbaarheid van product) 
 

• Licht oppervlakkige 
peeling 

• Basis 95% ethanol 
• Zeer geschikt bij 

acné behandelingen 
vanwege salicylzuur 

• Melkzuur en 
glycolzuur werken 
syntergetisch 

 
 
Behandel indicaties : 
 

• Inflammatoire en niet 
inflammatoire acné 

• Acné littekens, acné 
pigmentvlekken 

• Verminderen van 
comedonen 

• huidveroudering 
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