
De Essential Recovery Kit is ontworpen om uw patiënten een beter resultaat te geven na diepere resurfacing procedures met minder 
ongemak en een kortere herstelperiode. Het helpt de barrièrefunctie snel te herstellen terwijl het een boost aan hydratatie levert om 
de zeer gevoelige huid te verzachten en te kalmeren.
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Maart 2015 – NIEUW! Essential Recovery Kit

Wie zou de Essential Recovery Kit moeten gebruiken?

• Patiënten die een behandeling hebben ondergaan, zoals micro-needling, 
gefractioneerde laser of een mid-diepe en diepe oppervlakkige chemische peeling, 
zoals Epionce sal-e & mal-e

• Iedereen met een zeer gevoelige huid

Voordelen van de Essential Recovery Kit

• Priming Oil verzacht de huid snel om prikkelingen direct te verminderen na een behandeling
• Enriched Firming Mask hydrateert en kalmeert ontstekingen 
• Medical Barrier Cream helpt de huidbarrière te herstellen voor een sneller herstel
• Vermindert het risico op infectie
• Vermindert het risico op hyperpigmentatie na de behandeling
• Vermindert de hersteltijd

Essential Recovery Kit
Priming Oil (25 ml)
Enriched Firming Mask (30 g)
Medical Barrier Cream (30 g)

Belangrijkste ingrediënten

Weidebloem - is een kleine bloem die groeit in het zuiden van Oregon en 
Noord-Californië. De extracten van deze bloem bevatten krachtige anit-oxi-
danten en ontstekingsremmende eigenschappen die:
• Stevigheid en verstrakking verbeteren
• Hydratatie en elasticiteit optimaliseren



Essential Recovery Kit

Nieuw! Priming Oil
• Kokosnoot olie
• Weidebloem olie
• Saffloer olie

Epionce Priming Oil bevat belangrijke plantaardige extracten be-
kend om hun helende voordelen die u helpen een beter resultaat 
te behalen! Kokosnoot olie bevat antimicrobiële eigenschappen, 
en helpt bij de wondgenezing. Saffloer olie bevat ontstekingsrem-
mende en antimicrobiële eigenschappen en helpt prikkelingen te 
verminderen. Weidebloem olie helpt bij het verstevigen en ver-
strakken van de huid.

Enriched Firming Mask
• Weidebloem extract
• Avocado extract
• Dadel extract

Dit intens hydraterende masker is ontwikkeld om de huidbarrière 
snel te herstellen, te versterken en te verstevigen en de elas-
ticiteit en stevigheid te verbeteren. Dit masker bevat zeer ver-
zachtende bestanddelen voor een maximaal gezonde huid met 
een gepatenteerde melange van barrièrelipiden die de huid snel 
verzachten en kalmeren.  

Medical Barrier Cream
• Weidebloem extract
• Saffloer extract
• Rosa Canina Fruit olie

Medical Barrier Cream helpt bij het verbeteren van de huidge-
zondheid en is ideaal voor droge, schilferige aandoeningen, 
zoals atopische of extreem gevoelige huidtypes. Zorgt voor op-
timale hydratatie en herstel na resurfacing behandelingen. Opti-
maliseert de barrièrefunctie snel.
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Gebruik protocol

Dag 1 (eerste 24 uur)
Breng 2-4 pompjes van de Priming Oil aan direct na de behan-
deling. Volg met een royale hoeveelheid Enriched Firming Mask. 
Breng indien nodig nogmaals aan om de huid gehydrateerd te 
houden, maar spoel het niet af.

Dag 2-3
De huid mag gereinigd worden met Epionce Milky Lotion Clean-
ser. Breng 2-4 pompjes van de Priming Oil aan. Volg naar behoef-
te aan met een royale hoeveelheid Medical Barrier Cream om de 
huid gehydrateerd te houden. Breng Enriched Firming Mask over 
Medical Barrier Cream aan voor extra hydratatie.

Dag 4
De huid mag gereinigd worden met Epionce Milky Lotion Cle-
anser. Breng Medical Barrier Cream aan naar behoefte. Breng 
indien nodig Priming oil en/of Enriched Firming Mask aan voor 
hydratatie en het kalmeren van resterende ontstekingen. 



Essential Recovery Kit: Let’s role play
Cliënt: Ik hou van de resultaten van micro-needling, maar haat het ongemak en de hersteltijd na een behandeling. Hoe kan ik beide ver-
minderen? 
Epionce professional: De Epionce Recovery Kit is perfect voor u! De producten in deze kit zijn ontworpen om prikkelingen en ontstekingen 
te verzachten veroorzaakt voor resurfacing behandelingen. U zult een verminderde hersteltijd van 2-3 dagen ervaren na deze behandeling.       

Cliënt: Is Priming Oil alleen voor het gezicht?      
Epionce professional: Nee! U kunt het overal op het lichaam gebruiken voor extra hydratatie. Ideaal om te gebruiken vóór het aanbrengen 
van Renewal Enriched Body Lotion.

Cliënt: Help! Mijn eczeem is zo gevoelig en pijnlijk. Wat kan ik doen?    
Epionce professional: U moet de Essential Recovery Kit proberen. De Priming Oil zal het ongemak verlichten door de huid te hydrateren 
en een beschermlaag te geven. Antimicrobiële eigenschappen in de Priming Oil zal helpen om infecties te voorkomen. Het Enriched Firming 
Mask zal de droge huid kalmeren en hydrateren, terwijl Medical Barrier Cream de huidbarrière herstelt. 

Cliënt: Hoe snel kan ik verwachten terug normaal te zijn na een diepere resurfacing behandeling?
Epionce professional: Hersteltijd varieert op basis van de behandeling en de nabehandeling. Gebruik de Epionce Essential Recovery Kit 
om het genezingsproces te versnellen en hersteltijd te verminderen. Patiënten merken meestal na 2-3 dagen dat hun huid weer normaal is 
na een resurfacing behandeling.

Cliënt: Is 30 ml van het Enriched Firming Mask en Medical Barrier Cream genoeg voor mij in gebruik terwijl mijn huid geneest?
Epionce professional: Gecombineerd met de Priming Oil, zou het Enriched Firming Mask en de Medical Barrier Cream zou genoeg moe-
ten zijn voor de geschatte hersteltijd. De Priming Oil geeft een aanvullende hydratatie boost en kalmeert de huid, zodat u niet te veel van de 
andere twee producten hoeft te gebruiken.

Cliënt:  Hoeveel van elk product zou ik moeten gebruiken?
Epionce professional: Gebruik zoveel als nodig om uw huid vochtig te houden. Laat uw huid de eerste 3-4 dagen niet uitdrogen na een 
behandeling. Afwisselend gebruik van Priming Oil, Enriched Firming Mask en Medical Barrier Cream houdt de huid vochtig en optimaliseert 
het genezingsproces.

Cliënt: Gaat de Priming Oil prikken omdat mijn huid blootgesteld en kwetsbaar is?
Epionce professional: Ik kan niet garanderen dat het helemaal geen prikkelend gevoel geeft, omdat elke persoon anders reageert op be-
handelingen en producten. Echter, u zult geen prikkelingen moeten ervaren bij het aanbrengen van de Priming Oil. De combinatie van plant-
aardige ingrediënten tonen aan dat het de huid kalmeert en prikkelingen verzacht. 

Essential Recovery Kit

Een handige verzorging van de huid voor thuisgebruik na een matige tot diepe huidverjon-
gingsbehandeling. Helpt de barrièrefunctie snel te herstellen, terwijl het voor extra hydrata-
tie zorgt. Verzacht en kalmeert de zeer gevoelige huid. 

De Essential Recovery Kit bevat Priming Oil (25ml), Enriched Firming Mask (30g) en 
Medical Barrier Cream (30g).
Productcode: 111150

Priming Oil is ook verkrijgbaar als salonverpakking 60 ml.
Productcode: 130150
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