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DE WETENSCHAP ACHTER EEN GEZONDE HUID IS 
HELDER:

Cleanse Exfoliate Tone



GETTING SKIN READY™

DE UITDAGING
HERSTEL VAN DE HUIDFUNCTIE

Naast dagelijkse, langdurige blootstelling aan omgevingsfactoren, zoals ultraviolette straling 

en milieuverontreiniging, zijn er een aantal factoren buiten onze invloed, zoals genetica en 

hormonale veranderingen, die leiden tot wijzigingen in de structuur, functie, tolerantie en 

uitstraling van de huid en bijdragen aan zichtbare tekenen van een verouderde, ongezonde 

huid.

Ondanks de effecten van huidveroudering is het toch mogelijk de huid een leven lang goed 

te laten functioneren, beschadiging door factoren uit de omgeving te voorkomen en de 

gezondheid vast te houden.1 De uitdaging – Herstel van de huidfunctie

TEKENEN VAN EEN VEROUDERDE, ONGEZONDE HUID 

1.OBAGI, ZEIN, THE ART OF SKIN HEALTH RESTORATION AND REJUVENATION. CRC PRESS, 2015 

DOFHEID

DROOGHEID

ROODHEID

VETTIGHEID

RUWE OF ONGELIJKMATIGE TEXTUUR



GETTING SKIN READY™

DE OPLOSSING
GEZONDE HUID BEGINT BIJ DE BASIS

Getting Skin Ready™ (GSR™) is een systeem van reiniging, exfoliatie en herstel met 

synergetische werking gericht op het normaliseren van de huidfunctie en het herstellen van 

de algehele huidgezondheid.

Getting Skin Ready™ is de essentiële eerste stap in iedere behandeling waarin de huid 

wordt voorbereid om zeker te zijn van effectieve reacties op oplossingen voor het 

voorkomen en corrigeren van huidproblemen zoals acne, vergrote poriën, roodheid, 

pigmentatie en ruwe textuur.

GSR™: PROCES VAN NORMALISATIE VAN DE HUID

REINIGING

Verwijdering van onzuiverheden op het huidoppervlak

EXFOLIATIE

Mechanische exfoliatie 

Stimulatie van epidermale vernieuwing

HERSTEL

Regulering van de pH-balans (bij droge huid)

Verkleinen van vergrote poriën

Vermindering van overtollige talg

1.

2.

3.



PROTOCOL: Een klinisch onderzoek van 8 weken met 35 deelnemers. De procedure bestond uit reiniging ‘s ochtends en ‘s avonds met Gentle Cleanser, exfoliatie ‘s ochtends met 
Exfoliating Polish en herstel na behandeling 's ochtends en 's avonds met Oil Control Pads. Tijdens het onderzoek mochten de deelnemers naar eigen behoefte gebruik maken van een 
zelfgekozen SPF 30+ sunscreen. 

GETTING SKIN READY™

DE WETENSCHAP
In een klinisch onderzoek van 8 weken heeft Getting Skin Ready™ aangetoond de uitstraling, 

textuur en kwaliteit van verouderde huid te verbeteren.

Het Getting Skin Ready™ protocol bestaat uit drie stappen gericht op het herstel van de vitaliteit 

en de functie van de huid. Binnen dit protocol wordt gebruik gemaakt van Gentle Cleanser, 

Exfoliating Polish en Oil Control Pads. 

EFFECTIVITEIT VAN GETTING SKIN READY™

1-5

6

7

BEWEZEN RESULTATEN
Instrumentele + door onderzoeker uitgevoerde evaluatie

PATIËNTTEVREDENHEID
Door de patiënt gerapporteerde effectiviteit van de behandeling

UITGEBREIDE OPLOSSINGEN 
Combinatie van geavanceerde oplossingen voor optimale 
huidgezondheid



GENTLE CLEANSER

Een zachte cleanser voor alle huidtypen, ontwikkeld voor verwijdering van onzuiverheden en 

vuil op het huidoppervlak en dieptereiniging van poriën (lauroyl haveraminozuren, glycerine 

en een mengsel van botanische extracten)

EXFOLIATING POLISH

Een exfoliërende scrub die bijdraagt aan de exfoliatie en dode huidcellen en overtollige talg 

verwijdert (ultrafijne magnesiumoxide kristallen, teatree-olie en glycerine)

OIL CONTROL PADS

Vooraf bevochtigde pads voor de verwijdering van talg, normalisatie van de poriëngrootte en 

een gladde huidtextuur (2% salicyl- en glycolzuur)

PROTOCOL: Een klinisch onderzoek van 8 weken met 35 deelnemers. De procedure bestond uit reiniging ‘s ochtends en ‘s avonds met Gentle Cleanser, exfoliatie ‘s ochtends met 
Exfoliating Polish en herstel na behandeling 's ochtends en 's avonds met Oil Control Pads. Tijdens het onderzoek mochten de deelnemers naar eigen behoefte gebruik maken van een 
zelfgekozen SPF 30+ sunscreen. 
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VERMINDERING VAN TALG

GSR™ heeft in een tijdsbestek van 4 weken geleid tot een statistisch significante  

reductie in de aanwezigheid van talg.

GETTING SKIN READY™

BEWEZEN RESULTATEN1

41% 
REDUCTIE IN  
AANWEZIGHEID VAN TALG

De aanwezigheid van talg werd beoordeeld op basis van fotometrisch onderzoek 
van vetvlekken met behulp van de Sebumeter® tool. Een hogere score is een 
indicatie voor een hogere hoeveelheid talg op het huidoppervlak van het gemeten 
gebied. 
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PROTOCOL: Een klinisch onderzoek van 8 weken met 35 deelnemers. De procedure bestond uit reiniging ‘s ochtends en ‘s avonds met Gentle Cleanser, exfoliatie ‘s ochtends met 
Exfoliating Polish en herstel na behandeling 's ochtends en 's avonds met Oil Control Pads. Tijdens het onderzoek mochten de deelnemers naar eigen behoefte gebruik maken van een 
zelfgekozen SPF 30+ sunscreen. 
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BEWEZEN RESULTATEN
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VERMINDERING VAN VUIL

GSR™ heeft in een tijdsbestek van 8 weken geleid tot een statistisch significante 

reductie in de aanwezigheid van vuil.

. 
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24% 
REDUCTIE IN  
AANWEZIGHEID VAN VUIL

De aanwezigheid van vuil werd beoordeeld op basis van de hoeveelheid op de tape 
achtergebleven huidschilfers met behulp van de D-Squame® tool. Een hogere score 
is een indicatie voor meer huidschilfers op de tape en dus minder exfoliatie. 

PROTOCOL: Een klinisch onderzoek van 8 weken met 35 deelnemers. De procedure bestond uit reiniging ‘s ochtends en ‘s avonds met Gentle Cleanser, exfoliatie ‘s ochtends met 
Exfoliating Polish en herstel na behandeling 's ochtends en 's avonds met Oil Control Pads. Tijdens het onderzoek mochten de deelnemers naar eigen behoefte gebruik maken van een 
zelfgekozen SPF 30+ sunscreen. 
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START 8 WEKEN

VERKLEINING VAN PORIËN 

Binnen een tijdsbestek van 8 weken heeft GSR™ aangetoond de poriën statistisch 

significant te verkleinen.

GETTING SKIN READY™

BEWEZEN RESULTATEN3

PROTOCOL: Een klinisch onderzoek van 8 weken met 35 deelnemers. De procedure bestond uit reiniging ‘s ochtends en ‘s avonds met Gentle Cleanser, exfoliatie ‘s ochtends met 
Exfoliating Polish en herstel na behandeling 's ochtends en 's avonds met Oil Control Pads. Tijdens het onderzoek mochten de deelnemers naar eigen behoefte gebruik maken van een 
zelfgekozen SPF 30+ sunscreen. 

31% 
VERKLEINING VAN  
PORIËN

Het aantal en de grootte van de poriën werd beoordeeld met behulp van het Visia-
CR imagingsysteem,  
waarbij 6 verschillende lichtmodules werden gebruikt voor de analyse.
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START 8 WEKEN

VERBETERING VAN TEXTUUR

Binnen een tijdsbestek van 8 weken heeft GSR™ aangetoond de huidtextuur 

statistisch  

significant te verbeteren.

GETTING SKIN READY™

BEWEZEN RESULTATEN4

PROTOCOL: Een klinisch onderzoek van 8 weken met 35 deelnemers. De procedure bestond uit reiniging ‘s ochtends en ‘s avonds met Gentle Cleanser, exfoliatie ‘s ochtends met 
Exfoliating Polish en herstel na behandeling 's ochtends en 's avonds met Oil Control Pads. Tijdens het onderzoek mochten de deelnemers naar eigen behoefte gebruik maken van 
een zelfgekozen SPF 30+ sunscreen. 

46% 
VERBETERING IN 
HUIDTEXTUUR

De huidtextuur werd beoordeeld met behulp van het Visia-CR imagingsysteem, 
waarbij 2 verschillende lichtmodules werden gebruikt voor de analyse.
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EFFECTIVITEIT BEOORDEELD DOOR ONDERZOEKERS

De beoordelingen van de effectiviteit door de onderzoekers, die vanaf week 2 

van start gingen, lieten statistisch uiterst significante resultaten zien. 

GETTING SKIN READY™

BEWEZEN RESULTATEN
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PROTOCOL: Een klinisch onderzoek van 8 weken met 35 deelnemers. De procedure bestond uit reiniging ‘s ochtends en ‘s avonds met Gentle Cleanser, exfoliatie ‘s ochtends met 
Exfoliating Polish en herstel na behandeling 's ochtends en 's avonds met Oil Control Pads. Tijdens het onderzoek mochten de deelnemers naar eigen behoefte gebruik maken van een 
zelfgekozen SPF 30+ sunscreen. 
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EFFECTIVITEIT BEOORDEELD DOOR DEELNEMERS

Na week 8 werden de deelnemers gevraagd de effectiviteit van GSR™ zelf te 

beoordelen en werden voor alle gemeten parameters statistische verbeteringen 

gerapporteerd.

GETTING SKIN READY™

PATIËNTTEVREDENHEID

62% verbetering in 
DOFHEID

60% verbetering in 
ROODHEID

69% verbetering in 
VETTIGHEID

73% verbetering in 
RUWHEID
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PROTOCOL: Een klinisch onderzoek van 8 weken met 35 deelnemers. De procedure bestond uit reiniging ‘s ochtends en ‘s avonds met Gentle Cleanser, exfoliatie ‘s ochtends met 
Exfoliating Polish en herstel na behandeling 's ochtends en 's avonds met Oil Control Pads. Tijdens het onderzoek mochten de deelnemers naar eigen behoefte gebruik maken van een 
zelfgekozen SPF 30+ sunscreen. 
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STAP 1 GETTING SKIN READYTM

De essentiële eerste stap op weg naar een gezonde huid bestaat uit dagelijkse oplossingen gericht op die 
zaken die alle huidtypen nodig hebben om de algehele huidgezondheid te kunnen herstellen.

GETTING SKIN READY™

UITGEBREIDE OPLOSSINGEN

GENTLE CLEANSER 
Een universele cleanser, geschikt voor alle huidtypen, 
voor de verwijdering van talg en onzuiverheden.

EXFOLIATING POLISH 
Magnesiumkristallen die dode huidcellen verwijderen  
voor een gladde en egale huidtoon

COMPLEXION RENEWAL PADS 
Vochtige pads die talg op het huidoppervlak minimalise-
ren en dode huidcellen en vuil verwijderen

EXFOLIATING CLEANSER 
Een exfoliërende cleanser met microbolletjes die de 
poriën openen en vitamine E met eigenschappen van 
antioxidanten.

DUAL ACTION SCRUB 
Exfoliator die dode huidcellen en overtollig talg op het 
huidoppervlak verwijdert

OIL CONTROL PADS 
Pads met 2% salicylzuur die acne bestrijden en talg 
minimaliseren

HYDRATING CLEANSER 
Een cleanser met dubbele werking die de gevoelige 
huid verzacht en talg en make-up verwijdert.

CALMING TONER 
Een pH-gebalanceerde toner die onzuiverheden verwij-
dert en de kwetsbare en gevoelige huid revitaliseert
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STAP 2 VOORKOMEN + CORRIGEREN

Behandelen van specifieke aandachtspunten met preventieve dagelijkse huidverzorgingsprogramma's of 
agressieve programma's gericht op reparatie en herstel. 

STAP 3 BESCHERMEN

De huid laten profiteren van zowel kortstondige als langdurige Triple-Spectrum Protection™ tegen de 
huidverouderende effecten van de zon en tegen UVA/AVB en IR-A straling en HEV-licht.
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