DEEP CLEANSER

Milde gezichtsreiniger voor een grondige dieptereiniging.
C-ME Deep Cleanser is een diep reinigende cleanser voor alle huidtypes. Ontdoet de huid op milde wijze van make-up en overtollig talg. Geeft
een fris gevoel en laat de huid zacht en schoon aanvoelen.
Belangrijkste kenmerken
Geschikt voor alle huidtypes
Milde reiniging
Zuinig in gebruik
Hydrateert de huid
Verwijdert make-up en overtollig talg
Ook geschikt voor de gevoelige huid
Gebruiksaanwijzing
Breng een kleine hoeveelheid aan op de vochtige huid van het gezicht en de hals, licht masseren, daarna goed afspoelen met schoon water.
Waarschuwing
Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de ogen; bij contact met de ogen grondig spoelen met lauwwarm water. Buiten het
bereik van kinderen bewaren.
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 ℃

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

DEEP CLEANSER

Mild facial cleanser for deep cleansing.
C-ME Deep Cleanser is a deeply cleansing face wash for all skin types. Removes makeup and excess sebum mildly. Leaves skin feeling
refreshed, clean and soft.
Key features
Suitable for all skin types
Mild cleanser
Easy to use
Moisturizes skin
Removes make-up and excess sebum
Also suitable for sensitive skin
Directions
Massage a small amount on damp face and neck. Rinse thoroughly.
Warnings
For external use only. Avoid contact with eyes. If eye contact occurs rinse thoroughly with lukewarm water. Keep out of reach of children.
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 ℃

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

