


In het algemeen wordt met de term "gevoelige huid" een 

toestand van de huid bedoeld die een verlaagde 

stimulatiedrempel versus irriterende reacties laat 

zien. Gevoeligheid van de huid wordt beïnvloed 

door endogene individuele factoren, maar ook 

door exogene factoren zoals het weer en de 

seizoenen. Een van de fundamentele 

oorzaken is de verandering van de 

lipidenbarrière, die ervoor zorgt dat 

vreemde irriterende stoffen (vervuiling, 

zeep, etc...) gemakkelijk door deze 

lipidenbarrière heen komen, tot aan de 

dermis, waar ze worden opgemerkt 

door de langerhanscellen die ze als 

vreemd herkennen en de 

beveiliging van het 

immuunsysteem in werking 

stellen.

Het gamma ABITENDER CULTURE 

bestaat uit producten die 

geschikt zijn om een 

totaaloplossing te bieden 

voor de problemen van een 

gevoelige huid. Ze bevatten een 

grote hoeveelheid actieve stoffen 

die enerzijds focussen op de 

regeneratie van de extracellulaire 

matrix evenals de herstructurering 

van de membranen van de 

epidermische cellen en anderzijds 

actieve stoffen met kalmerende, 

decongestieve en 

ontstekingsremmende 

eigenschappen.

www.abidis.be/nl



ABISOFT

Verbetert het comfort van de gevoelige huid en 
reactiveert dankzij clavelina extracten. Het zorgt voor 
verlichting bij huidongemakken (branderigheid, jeuk),  
vermindert roodheid van de gevoelige huid en zorgt voor 
een reactivering. Versterkt en hydrateert de opperhuid. 
Kalmeert de wisselwerking tussen de opperhuid en de 
zenuwuiteinden wat zorgt voor een harmonisatie van het 
niveau van de sensorische en informatie receptoren. 
Stimuleert de synthese van de verschillende 
hoofdcomponenten van de opperhuid, zoals ceramiden en 
hyaluronzuur. Gebruiksaanwijzing: Kan zowel overdag vóór 
Eclatium II als ‘s avonds vóór proteïne DNA gebruikt worden 
om het comfort van de overgevoelige huid te verbeteren.

Vernieuwend serum

PROTEIN DNA

De combinatie van chia-olie en plantaardige suikers spelen 
een sleutelrol in de synthese van goede lipiden die de 
celullaire wanden vormen. De huid herstelt zijn 
barrrièrefunctie, wordt soepeler en normaliseert zich. Het 
extract van de teophrosia purpurea herstelt de huid van 
de stress veroorzaakt door irriterende stoffen en pollutie. 
Gebruiksaanwijzing: Dagelijks ‘s avonds te gebruiken op het 
gezicht, de hals en de halslijn door middel van opwaartse 
masserende bewegingen tot het product volledig 
opgenomen is.

Herstellende Crème

ECLATIUM II

Speciaal ontworpen voor de herstructurering van de huid 
waarvan het intercellulair bindmiddel beschadigd is en 
daardoor gevoeligheid en deshydratatie optreedt. Deze 
crème bevat ceramide-2 en vitamine B3 die de 
barrièrefunctie van de huid versterkt en de drempel van 
de gevoeligheid verlaagt. Het ammoniumglycerinaat en 
panthenol dragen bij tot een verbetering van de 
symptomen veroorzaakt door gevoeligheid. Aangewezen 
voor de gevoelige huid en de rijpere  meer gevoelige 
huid.  Gebruiksaanwijzing: ‘s Ochtends aanbrengen op het 
gezicht, de hals en de halslijn door middel van opwaartse 
licht masserende bewegingen tot het product volledig 
opgenomen is.

Herstructurerende Crème 

www.abidis.be/nl

• Clavelina extracten

• Chia-olie,
• Extract van de teophrosia purpurea

• Ceramide-2,
• Vitamine B3 


