DAILY EXFOLIANT

Effectieve exfoliant met hoge concentratie alphahydroxy zuren en enzymen voor een versnelde huidvernieuwing.
C-ME Daily Exfoliant is een krachtige exfoliant met 10% peelende ingrediënten en enzymen, waaronder 9,9 % alpha-hydroxyzuren (AHA’s).
Stimuleert huidvernieuwing en heeft tegelijkertijd een verzachtende, kalmerende werking dankzij aloë vera, groene thee en kamille. Geschikt
voor dagelijks gebruik.
Belangrijkste kenmerken
Geschikt voor alle huidtypes, ook de zonbeschadigde huid
Bevordert huidvernieuwing en -verjonging
Gaat dofheid tegen
Zorgt voor een gelijkmatige penetratie van crèmes en peelings
Verzacht en kalmeert de huid
Gebruiksaanwijzing
Aanbrengen op het gezicht op een schone, droge huid.
Waarschuwing
Uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik. Alleen volgens de instructies gebruiken. Vermijd contact met de ogen. Bij contact met de ogen
grondig spoelen met water. Als irritatie ontstaat en aanhoudt, stop dan met het gebruik en raadpleeg een arts. Buiten het bereik van kinderen
bewaren.
Dit product bevat hydroxycarbonzuur (AHA’s) en kan de huid gevoeliger voor de zon maken en de kans op zonnebrand vergroten. Gebruik
regelmatig zonbescherming en beperk blootstelling aan de zon.
Filosofie dr. Catharina Meijer
C-ME staat voor de filosofie van dr. Catharina Meijer, cosmetisch arts KNMG, oprichtster DermaClinic, opleider en voorzitter NVCG
(Nederlandse Vereniging Cosmetisch Geneeskunde). Sinds 2003 staat dr. Meijer aan het hoofd van haar landelijke keten van medisch
cosmetische klinieken: DermaClinic. DermaClinic staat voor huidverbetering door een integrale benadering met injectables, laser en skincare.
“Ik geloof dat een mooie en gezonde huid mensen helpt hun innerlijke schoonheid te benadrukken. C-ME skincare is dan ook gebaseerd op 17
jaar praktijkervaring met producten, cliënten en methoden in mijn eigen klinieken. Deze kennis en ervaring liggen ten grondslag aan ieder
C-ME recept; ieder ingrediënt zorgvuldig gekozen.
Daarnaast hebben we extra aandacht geschonken aan een overzichtelijk assortiment verpakt in hygiënische en gebruiksvriendelijke tuben en
dispensers. Met C-ME komt een droom uit om mijn kennis en passie voor skincare te delen en beschikbaar te stellen voor iedereen die
geïnteresseerd is in huidverbetering en huidverjonging.

“De mooiste versie van jezelf laten zien, see the best of me.”

Dr. Catharina Meijer, cosmetisch arts KNMG, oprichtster DermaClinic, opleider en voorzitter NVCG
Bewaaradvies
Koel en droog bewaren tussen 18-22 ℃

50 ml
DermaClinic, Westerkade 17, 9718 AS Groningen
Made in the Netherlands

DAILY EXFOLIANT

Effective exfoliant with highly concentrated alpha hydroxy acids and enzymes for accelerating skin renewal.
C-ME Daily Exfoliant is a powerful exfoliant with 10% peeling agents and enzymes of which 9.9% alpha hydroxy acids (AHA’s). Encourages skin
cell turnover. Provides a calming and soothing effect from aloe vera, green tea and chamomile. Can be used daily.
Key features
Suitable for all skin types, including UV damaged skin
Encourages skin cell turnover and rejuvenation
Reduces dull skin
Ensures even penetration of creams and peelings
Soothes and calms the skin
Directions
Apply to the face on clean, dry skin.
Warnings
For external use only. Use only as directed. Avoid contact with eyes. If eye contact occurs, rinse thoroughly with water. If rash or irritation
develops and persists, stop use and consult a physician. Keep out of reach of children.
This product contains alpha hydroxy acids (AHAs) that may increase your skin's sensitivity to the sun and particularly the possibility of sunburn.
Use a sunscreen and limit sun exposure while using this product.
Philosophy Dr. Catharina Meijer
C-ME stands for the philosophy of Dr. Catharina Meijer, cosmetic physician KNMG, founder DermaClinic, trainer and chairman NVCG (Dutch
Association of Cosmetic Medicine). Since 2003 Dr. Meijer has run a national chain of medical cosmetic clinics throughout The Netherlands:
DermaClinic. DermaClinic stands for skin improvement through an integral approach with injectables, laser and skincare.
“I believe that beautiful and healthy skin helps people emphasize their inner beauty. C-ME skincare is therefore based on 17 years of practical
experience with products, clients and methods in my own clinics. This knowledge and experience forms the foundation of every C-ME formula;
every ingredient carefully selected.
In addition, we have paid extra attention to a well-organized range packed in hygienic and user-friendly tubes and dispensers. With C-ME, a
dream comes true to share my knowledge and passion for skincare and make it available to anyone interested in skin improvement and skin
rejuvenation.

“Show the most beautiful version of you, see the best of me.”

Dr. Catharina Meijer cosmetic physician KNMG, founder DermaClinic, trainer and chairman NVCG
Storage advice
Store cool and dry between 18-22 ℃

50 ml
DermaClinic, Westerkade 17, 9718 AS Groningen
Made in The Netherlands

