
Wat is acne en hoe kan het worden behandeld?

Acne



Acne

Acne is een huidaandoening die meestal ontstaat als gevolg van verstopte poriën die ontsteking van 
de pilosebaceous eenheden (haarzakje en bijbehorende talgproducerende klier) bevorderen. Dit kan 
worden waargenomen aan de hand van verschillende tekenen/symptomen, en het kan te wijten zijn 
aan onder andere hormonale veranderingen, genetische factoren, inname van bepaalde medicijnen en 
extreme stress. Omdat het een complexe ziekte is die bij ieder mens en op een heel specifieke manier 
kan optreden, kan het op de huid verschijnen, bijvoorbeeld in de vorm van puistjes en mee-eters, en 
later meer ontsteken en veranderen in puistjes. Soms kan de aandoening ook verergeren en diepere 

en laesis (schade aan het weefsel) ontwikkelen die tot littekens kunnen leiden.
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Deze Anti Acne Kit is ontwikkeld om acne-laesies (schade aan het weefsel) te voorkomen 
en te behandelen, om roodheid te verminderen/verzachten en het genezingsproces 
effectief te versnellen. Het kan worden gebruikt door tieners en volwassenen.

ANTI-ACNE BEHANDELINGSKIT
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Bij acnebehandeling gaat het niet alleen om de dagelijkse huidverzorging, maar ook om gedrag en 
levensstijl. Hormonale balans, talgproductie, hydratatie van de huid, vermindering van ontstekingen 
en verhoogd genezend vermogen kunnen worden gemanipuleerd door voeding en suppletie. Daarom 
is het cruciaal om de juiste componenten te kiezen om u te helpen een schone en evenwichtige huid 
te krijgen. Huidverzorging moet dagelijks en constant worden gedaan, van buiten naar binnen en van 

binnen naar buiten.

OPLOSSING VOOR ACNE
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Dankzij de milde en hypoallergene formule is de B-Glucan Active 3 
in 1 Facial Cleaner het perfecte cosmetische product om het gezicht 
(inclusief de ogen) te reinigen en de huid te versterken zonder deze 
te irriteren. Het reinigt effectief de gevoelige en geïrriteerde huid met 
acne (puistjes) zonder enig branderig gevoel of ongemak, dankzij het 
kalmerende en regenererende effect. Het bevat rozenwater, dat een 
ontstekingsremmende en antiseptische werking heeft die ontstekingen 
en roodheid verzacht en het genezingsproces van puistjes versnelt. Het 
bevat ook toverhazelaar, die een samentrekkende werking heeft, die de 
verspreiding van bacteriën en huidirritatie vermindert.

Gebruik:
• Dagelijks, ochtend en avond.

B-GLUCAN ACTIVE 3 IN 1 FACIAL CLEANER
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B-Glucan Active Face Serum is een cosmetisch product dat wordt aanbevolen 
voor de huid met acne-laesies, omdat het een sterk geconcentreerd serum 
is dat direct op de puistjes inwerkt om ontstekingen te verminderen, 
het genezingsproces te versnellen en roodheid te verminderen. Het 
heeft antibacteriële en ontstekingsremmende eigenschappen die de 
huidregeneratie versnellen. Door zijn eigenschappen/kenmerken werkt 
het sneller en dieper dan andere gezichtslotions.

Gebruik:
• Dagelijks, ‚s ochtends en ‚s avonds, na gebruik van het Fontainavie Eye 
Serum.

B-GLUCAN ACTIVE FACE SERUM
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De Aloë Vera Enzymatic Facial Peel verwijdert dode huidcellen op het 
gezicht zonder wrijving. Een uitstekend alternatief voor traditionele 
mechanische peelings, het bevordert de verwijdering van onzuiverheden 
dankzij de enzymatische werking, waardoor de huid volledig schoon blijft 
zonder deze te beschadigen. Het helpt ook de verspreiding van puistjes op 
een voor acne gevoelige huid te voorkomen. Dankzij ingrediënten zoals 
aloë vera, een uitstekende medicinale plant, voelt de huid geregenereerd 
en gekalmeerd aan.

Gebruik:
• Wekelijks, één of twee keer, afhankelijk van de behoefte van de huid.

ALOE VERA ENZYMATIC FACIAL PEEL
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Het Aloë Vera Rich Revitalizing Facial Mask is de ideale wekelijkse 
behandeling voor de acne-gevoelige huid. Het zorgt voor een diep 
hydraterend effect en bevordert een kalmerende/genezende werking, 
die de frisheid en vitaliteit van de geïrriteerde huid herstelt.

Gebruik:
• Wekelijks, een of twee keer, na de Enzymatic Facial Peel.

ALOE VERA RICH REVITALIZING FACIAL MASK
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Het Fontainavie Eye Serum is een essentiële cosmetica in uw dagelijkse 
gezichtsverzorgingsroutine. Het bevat een geconcentreerde formule van 
kalmerende en regenererende actieve ingrediënten die de stevigheid van 
de huid verbeteren, het meest gevoelige deel van het gezicht verlichten 
en hydrateren. Het voorkomt/behandelt ook rimpels, vermindert donkere 
kringen en wallen en zorgt voor een onmiddellijk liftend effect. Het wordt 
geleverd met een ingebouwde, op batterijen werkende tip die zorgt voor 
een subtiele en ontspannende massage na het aanbrengen.

Gebruik:
• Dagelijks, ‚s ochtends en ‚s avonds, na de 3 in 1 Facial Cleaner.

FONTAINAVIE EYE SERUM
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Spirulina is een superfood dat kan helpen ons lichaam in balans te 
brengen in combinatie met een gezonde levensstijl. Het is een bron 
van chlorofyl, dat helpt de huid vrij te houden van onzuiverheden 
en een evenwichtige stofwisseling van vetten en suikers bevordert 
(ontstekingsremmend). Het is rijk aan antioxidanten die de schade 
aan de celmembranen van de huid helpen minimaliseren en de 
genezing verbeteren. Het collageen in het supplement helpt acne 
(littekens) te verminderen, terwijl de vitamine C een antioxiderende 
werking heeft en een betere opname en natuurlijke productie van 
collageen door ons organisme bevordert.

NUTRICODE BEAUTY DETOX
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Hyaluronzuur is een belangrijk onderdeel van de behandeling van acne.
Waarom? Omdat het helpt om de littekens en littekens veroorzaakt door 
een ontsteking van de huid te verminderen. Het helpt de huidteint te 
egaliseren, verbetert het vasthouden van water en zorgt voor volume, 
hydratatie en uitstraling. Het balanceert ook de talgproductie.

Hyaluronzuur bevat ook antioxidanten zoals vitamine A, D, E en C, die 
helpen de dagelijkse schade veroorzaakt door externe en interne factoren 
te neutraliseren. Ze hebben een ontstekingsremmende werking op de 
huid en helpen het verouderingsproces te vertragen.

HYALURONIC ACID FONTAINAVIE HEALTH & BEAUTY



EFFECTS AFTER 6 WEEKS

Gebruikte producten:

• B-Glucan Active 3 in 1 gezichtsreiniger - twee keer per dag
• B-Glucan Active Face Serum - tweemaal per dag
• Fontainavie Eye Serum - twee keer per dag
• Aloë Vera Enzymatische Facial Peel - twee keer per week
• Aloë Vera revitaliserend gezichtsmasker - twee keer per week

Acne
Wat is acne en hoe kan het worden behandeld?

BEFORE                                    AFTER BEFORE                                    AFTER



EFFECTS AFTER 6 WEEKS

Acne
Wat is acne en hoe kan het worden behandeld?

BEFORE                                   AFTER BEFORE                                    AFTER

Gebruikte producten:

• B-Glucan Active 3 in 1 gezichtsreiniger - twee keer per dag
• B-Glucan Active Face Serum - tweemaal per dag
• Fontainavie Eye Serum - twee keer per dag
• Aloë Vera Enzymatische Facial Peel - twee keer per week
• Aloë Vera revitaliserend gezichtsmasker - twee keer per week



fmworld.com
THIS DOCUMENT AND ALL ITS CONTENT ARE PROPERTY OF FM WORLD BENELUX


