
 
 
VIVID SCRUB 
Exfoliërende gezichtsscrub met vitamine E, salicylzuur en retinol voor een egale en frisse huid. 
 
C-ME Vivid Scrub combineert exfoliërende ingrediënten als salicylzuur en AHA met peelende scrubdeeltjes op basis van jojobawax. Verwijdert 
dode huidcellen, stimuleert huidvernieuwing en gaat verstopte poriën tegen.  
 
Belangrijkste kenmerken 

 Geschikt voor alle huidtypes, vooral de vette huid 
 Vermindert schilfers en dode huidcellen 
 Verheldert de teint en gaat dofheid tegen 
 Helpt verstopte poriën te voorkomen 
 Bevat effectieve scrubdeeltjes die de huid niet beschadigen 

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



 
 
VIVID SCRUB 
Exfoliating facial scrub with vitamin E, salicylic acid and retinol for smooth and fresh skin. 
 
C-ME Vivid Scrub uses a combination of exfoliating ingredients such as salicylic acid and AHA with peeling beads made of jojoba wax. Clears 
dead skin cells, encourages cell turnover and helps prevent blocked pores. 
 
Key features 
• Suitable for all skin types, especially oily skin 
• Reduces flaky skin and dead skin cells 
• Brightens complexion and fights dull skin 
• Helps prevent clogged pores 
• Contains effective peeling beads which do not damage the skin 
 
Directions 
Gently massage a small amount on damp face and neck. Rinse thoroughly with clean water. 
 
Warnings 
For external use only. Avoid contact with eyes; if eye contact occurs, rinse thoroughly with lukewarm water. Keep out of the 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 ℃ 
 
120 ml 
DermaClinic, Westerkade 17, 9718 AS Groningen 
Made in the Netherlands 
  


