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Hoe krijg ik mijn huid weer gezond?
Schoonheidssalon Beauskin is altijd op zoek naar de nieuwste ontwik-
kelingen en om die reden komt er een nieuw merk erbij in het assorti-
ment: Dr. K Dermal Health Care

Dr.K Dermal Health Care is een medi-cosmeceu-
tisch merk, dat als pionier in de wetenschap ach-
ter optimale gezondheid van de huid staat. De
intolerantie van de huid voor externe factoren
(o.a. milieu) heeft de afgelopen jaren ontste-
kingsstoornissen van de huid enorm doen toe-
nemen. Denk aan allergieën en eczeem. Dit
zorgt voor een gevoelige huid, dat wordt veroor-
zaakt door een verslechterde huidbarrierefunctie.
Discomfort een kwetsbare, vochtarme, schilferige
huid en roodheid zijn hier allemaal kenmerken
van. Het assortiment van Dr.K Dermal Health
Care bestaat uit een unieke mix van actieve pro-
ducten met een pre-en probiotisch effect. Prebi-
otisch, omdat ze de groei van goede bacteriën
bevorderen die ontstekingsremmende eigen-
schappen hebben en probiotisch, doordat ze de barrièrefunctie en het immuunsysteem ver-
sterken en de microbiotica van de huid in balans brengen. In wezen zijn prebiotica ‘voedsel’
voor onze goede bacteriën, terwijl probiotica juist ‘levende’ gezonde bacteriën zijn. Door het
toepassen van ontstekingsremmende bacteriën zullen ontstekingen verminderen. De reeks
dermaceutische producten is anders dan alle andere producten die in de huidverzorgings-
industrie geïntroduceerd zijn en biedt de professional de gelegenheid om de hoogst haalbare
resultaten te bereiken met behoud van een uitstekende gezondheid van de huid.
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Wist je dat...
- Tegenwoordig 3 op de 4 mensen last hebben van 
een verslechterde huidbarrièrefunctie? 

- De moderne leefstijl de hoofdoorzaak is van 
ontstekingsreacties, een gevoelige huid en veel 
ernstige huidaandoeningen?
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Graag tot ziens bij schoonheidssalon Beauskin!
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ZOWEL AAN DE BUITEN- ALS AAN 

DE BINNENKANT HEB JE GOEDE 

BACTERIEN NODIG. ZE VERSTERKEN ELKAARS  

WERKING WAARDOOR JE HUID NOG SNELLER 

HERSTELT. PRO BIOTICS VAN LAVIESAGE     

VERMENIGVULDIGT DEZE BACTERIËN 

WAARDOOR JE DARMFLORA 

WEER HELEMAAL HERSTELT.

GEZONDHEIDSTIPS     GEZONDHEIDSTIPS     GEZONDHEIDSTIPS

1 À 2 KEER PER JAAR 

EEN DETOX KUUR DRAAGT 

BIJ AAN HET BEHOUDT VAN 

EEN GEZOND LICHAAM 

MET EEN MOOIE EN 

GEZONDE HUID.

Ophoping gifstoffen
Wil je weten of er sprake is van ‘ophoping‘ van gifstoffen in je lichaam?
Kom dan langs voor een intake gesprek.


