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Hoe dermaviduals® 
je huidbarrière 
herstelt
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We gebruiken dagelĳks huidverzorgingsproducten om onze huid gezond te 

houden. Maar als je een dag niets op je gezicht aanbrengt, laat je gezicht dat 

zeker weten. Ondanks dat we nauwelĳks crème op ons lichaam smeren, horen 
we geen protest. 

Waarom kan je gezicht niet zonder een crème zoals je lichaam? Omdat de 

huidbarrière van je gezicht niet goed functioneert, terwĳl de huidbarrière van je 

lichaam dat wel doet.  

Een gezonde huid heeft een goed functionerende huidbarrière. Een huid met een 
niet goed functionerende huidbarrière kan leiden tot veel huidproblemen, 

bĳvoorbeeld een droge huid, een gevoelige huid, acné, eczeem etc…. Wanneer 

de huidbarrière hersteld is, dan pas is er sprake van een huidherstel.   

In deze infobrief, laten we zien hoe we de huid verbeteren door de huidbarrière te 

herstellen.
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De reden dat je gezicht niet zonder 
een crème kan
Met deze twee huidfoto’s gaan we laten zien waarom je gezicht niet zonder een crème kan. Deze 

huidfoto’s van het gezicht en een arm zĳn van één persoon en zĳn met een huidcamera gemaakt. Het 

verschil tussen de huid van het gezicht en die van een arm is in één oogopslag te zien. 

Laten we eerst naar de foto van het gezicht kĳken. De huid van het gezicht is zichtbaar rood omdat 

de huid zonder de bescherming van een huidbarrière is. Het gezicht heeft daarom een 

gezichtscrème nodig om de huid te beschermen. Een gezichtscrème kan echter slechts een tĳdelĳke 

bescherming bieden. Daarom zal de huid zonder een gezichtscrème, droog en trekkerig voelen.  

Nu gaan we de foto van de arm bekĳken. De huid van de arm is rustig en niet rood omdat de arm 
een goed functionerende huidbarrière heeft. Daarom voelt de arm niet droog of trekkerig aan, ook als 

we niets op de arm smeren.  

De huidbarrière kan onze huid beschermen tegen ‘vĳandige’ stoffen, klimaat en bacteriën. Een huid 

zonder een huidbarrière is als een huis zonder een dak. Dit kan leiden tot allerlei huidproblemen. Als 

je huid geen dag zonder een crème kan, dan moet je je huidbarrière laten controleren met een 
huidcamera.   

Een gezonde huid begint dus bĳ een goed functionerende huidbarrière. Herstel de huidbarrière, dan 

herstel je de huid!
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Hoe herstellen we de huidbarrière

Nu gaan we laten zien hoe we een gevoelige huid hebben hersteld door de huidbarrière te 

herstellen. 

De eerste stap van het herstel van de huidbarrière is, om d.m.v. een huidscan de conditie van 

de huidbarrière in kaart te brengen (meer info over onze huidscan in een andere infobrief ‘Een 
huidscan maakt ’t simpel’).  

De huidfoto’s rechts zĳn van een gevoelige huid. De huid was duidelĳk rood en had geen 

huidbarrière (zie de voor-foto).  

Om de huidbarrière te herstellen, wordt dermaviduals corneotherapie toegepast. Dermaviduals 

huididentieke crèmes - DMS crèmes - zĳn hiervoor gebruikt. Nadat de huidbarrière is hersteld 

(zie de na-foto), is de huid niet meer gevoelig en ook niet meer rood. De rust in de huid is 
weergekeerd. 

Meer resultaten van dermaviduals corneotherapie worden op een andere infobrief ‘De kracht 

van dermaviduals’ gepresenteerd.  

(Wil je de bovengenoemde twee infobrieven? Neem dan contact met ons op). Arm

Gezicht
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Herstel de huidbarrière, 
daarmee zijn de acnés weg
Hier laten we een ander resultaat zien. Deze klant had acné en heeft allerlei producten 

geprobeerd, maar had geen resultaat, totdat zĳ bĳ een dermaviduals salon kwam. 

Onze dermavidualiste heeft corneotherapie bĳ haar toegepast. Zĳ behandelde haar acné door 

eerst haar huidbarrière te herstellen. Nadat haar huidbarrière terug was gekomen (zie de na-foto), 
waren haar pukkeltjes en ontsteking weg.  

Wil je je specialiseren in huidherstel? Wil je meer resultaten?  

Als het antwoord van deze vragen ja is, dan is dermaviduals® je merk! Dermaviduals kan je helpen 

om veel effectievere resultaten te behalen. 

Met het dermaviduals® custom-made concept, kun je tevens een product op maat voor je klant 

samenstellen, zodat je nog doelgerichter een huidprobleem kan aanpakken en nog effectiever 

een resultaat kan bereiken. 

Op onze infobrief ‘Hoe een product op maat is samengesteld’ vind je meer informatie over 

dermaviduals custom-made concept.
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Er is een simpele manier om er achter te komen of je huid een huidbarrière 

heeft. Stop een paar dagen met het gebruik van je crème!  

Als je huid een huidbarrière heeft, dan merk je niets. Als je huid trekkerig en 

droog aan voelt, dan is je huidbarrière beschadigd. Het is tĳd om je 

huidbarrière te repareren of te versterken. 

Wat heb je nodig om je huidbarrière te repareren? 

1. Een huidcamera, om de schade van je huidbarrière in kaart te brengen; 

2. Huidverzorgingsproducten met enkel huid-identieke ingrediënten - vrĳ 

van emulgatoren en andere hulpstoffen.

Heeft je huid een huidbarrière?

Of maak een afspraak met ons voor een huidscan: 

📧  Email: dermaviduals@archiderm.nl  

☎  Telefoon: 076-532 3342 
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Begin het herstel van je huidbarrière door gebruik te maken van 
onze startbox. Wij maken een huidscan voordat je met de start-box 
begint. Na het gebruik van de start-box, maken we weer een 
huidscan van je huid. Door deze twee huidscan’s te vergelijken, is 
de verbetering van je huid in één oogopslag zichtbaar.
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