
The benchmark in 
Simulated Second Skin

Now available at microskin.com

+ Werkt het op alle huidskleuren?
Ja, Microskin™ is geschikt voor alle huidskleuren. 

+ Is er een leeftijdsgroep?
Nee, Microskin™ is met succes toegepast op alle leeftijden. 

+ Is Microskin™ Veilig?
Tot op heden zijn er geen geregistreerde bijwerkingen waargenomen.

+ Wat als mijn huidskleur gedurende het
jaar verandert?
U kunt terugkeren naar de kliniek waar Microskin™ wordt verkocht voor  
een nieuwe scan als u merkt dat uw huidteint verandert door blootstelling 
aan de zon. Voor buiten raden we het gebruik van een zonnebrand 
middelen te alle tijde aan.

+ Hoe weet ik wat mijn huidskleur is?
Je kan de Microskin™ Colour Match App downloaden om je ideale 
Microskin huidskleur te bepalen.

+ Zijn er klinische studies of proeven
geweest?
Er zijn talrijke klinische proeven en studies met Microskin™gedaan. Deze 
zijn allemaal te bekijken op onze website microskin.com

+ Wat Microskin™ niet kan doen ?
Microskin™ zal de huidstructuur niet veranderen.Mcroskin™ helpt  
camouflage, maar onvolkomenheden in de huid verdwijnen niet volledig.

Download de 
Microskin 
Colour Match 
App! 

Scan de QR code en download de 
app en probeer onze kleur Mactching 
technologie!



+ Hoe wordt het aangebracht?
Er zijn twee technieken voor het aanbrengen van Microskin™. Stippel is de 
techniek die bedoeld is voor gebieden die kleiner zijn dan de grootte van de 
palm van je huid. Er wordt een special ontworpen spons gebruikt. De poriën 
achtige textuur van de spons zorgt ervoor dat de   Microskin™ in lagen kan 
worden aangebracht. Waardoor de  Microskin™ een huid achtige textuur 
krijgt. Het airbrushen is een techniek die wordt gebruikt voor grote gebieden. 
Met de airbrush kan de gebruiker een gelijkmatige applicatie bereiken die snel 
droogt.  Microskin™ Huidtherapeut zal bepalen welke procedure het best is.
Airbrushen of stippel techniek. 

+ Wat gebeurt er in een
Microskin™ kliniek?
Bij aankomst in een kliniek  waar Microskin™ wordt verkocht zal uw  
huidtherapeut de aangetaste en onaangetaste delen van de huid scannen. Deze 
procedure wordt uitgevoerd met behulp van de nieuwste technologie en is 
volledig pijnloos en veilig. Na dit proces wordt uw unieke en individuele 
kleurformula gemaakt. Houd rekening met 1-2 uur voor verwerking.  Je wordt 
dan getraind in het aanbrengen van Microskin™.  Met een airbrush of stippel 
spons.  Zodat je je Microskin™  kleur in de privacy van je eigen huis kunt 
aanbrengen.

+ Hoe lang blijft het product op je
huid zitten?
Het varieert per huidtype (vette/droge)  en op verschillende delen van het 
lichaam. Op het gezicht blijft Microskin™ 1-3- dagen zitten, omdat de 
natuurlijke oliën Microskin™ geleidelijk afbreken. Op andere delen van het 
lichaam blijft Microskin™ meerdere dagen (3-7 dagen) zitten. Het is mogelijk dat 
u slechts een beetje moet bijwerken om een langduriger resultaat te bereiken. 
Wanneer toegepast op de handen, zal de toepassing ook sneller afbreken vanwege 
het veelvuldige contact en het wassen en drogen van de handen. Bij actieve- of 
buitenmensen kan Microskin™ sneller afbreken door klimatologische 
omstandigheden.

+ Wat is Microskin™?
Microskin™ is een gesimuleerde tweede huid die individueel is samengesteld 
om de juiste huidconditie te kleuren. Het is een licht vloeibare toepassing die 
op de epidermis wordt aangebracht (bovenste laag van de huid).  Microskin™ 
is geen creme en heeft niet het uiterlijk zoals andere camouflage producten. 
Eenmaal aangebracht is Microskin™ duurzaam, flexibel en zal het niet  op 
kleding of linnen afgeven. Het is waterdicht en laat de huid ademen.  
Microskin is geschikt voor alle huidtypes.

+ Welke huidaandoening kan
Microskin™ helpen?
Microskin™ camoufleert veel onvolkomenheden op de huid, waaronder:

• Vitiligo
• Wijnvlek
• Littekens
• Brand wonden
• Rosacea
• Melasma
• Spataders
• Tattoos

• Striae
• Verlies van Pigmentatie
• Rode adertjes 

(Teleangiectasieen)
• Huid ontsteking 

(dermatitis)
• Psoriasis
• Eczeem
• Lupus (Auto-

Immuunziekte)

It’s not 
makeup, 
it’s 
Microskin™

Vind je dichtbijzijnde Microskin™ kliniek 
online op microskin.com
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