introductie met nimue
Nimue Skin Technology is een derma-cosmeceutisch merk dat in 1994 werd ontwikkeld
door vooraanstaande wetenschappers en plastisch chirurgen, gericht op de medische
markt voor pre- en postoperatieve toepassingen.
Sindsdien is Nimue geëvolueerd tot een wereldwijd erkend huidverbeteringsmerk. Bekend
om de deskundige kijk naar de huid, innovatieve formules, geavanceerde technologieën en
een effectieve combinatie, concentratie en sterkte van actieve ingrediënten.
“Bij Nimue Skin Technology behandelen we met ons innovatieve huidclassificatieconcept
de oorzaak en niet het symptoom van het huidprobleem. Onze resultaatgerichte aanpak
met de professionele behandelingen in combinatie met voorgeschreven producten voor
thuisgebruik zorgt voor zichtbare resultaten en loyale klanten, die graag terugkomen bij
de Nimue professional”.
De geavanceerde en krachtige formules van Nimue helpen effectief bij het behandelen van
de meeste huidproblemen, waaronder:
fijne lijntjes
rimpels
verslapping
pigmentatie
ongelijkmatige teint
droge huid
vette huid
acne
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wat maakt nimue anders?
Het unieke triple AHA concept zorgt voor maximale stimulatie en zichtbare resultaten met
weinig tot geen downtime.
Het refillsysteem van Nimue bespaart de cliënt minimaal 25% bij elke nieuwe aankoop en
vermindert de impact op het milieu.
De wetenschappelijk bewezen ‘delivery systems’ zorgen voor een gerichte afgifte van actieve
ingrediënten, daar waar ze het meest nodig zijn, onder het huidoppervlak. Dit zorgt ervoor dat
investeringen in dure apparaten overbodig zijn.
Er worden geen schurende bestanddelen gebruikt, die voor overstimulatie kunnen zorgen of
de natuurlijke huidbarrière beschadigen. De Nimue producten versterken juist de huidbarrière
door biolipiden te vervangen.

Traditionele huidverzorging
Meerdere oplossingen - Gericht op
oppervlakkige symptomen en
het verfraaien van de huid

Doordat Nimue geen kunstmatige kleur- en geurstoffen bevat is de kans op overgevoeligheid
van de huid kleiner.
Vrij van lanoline, minerale oliën en parabenen - er wordt gebruik gemaakt van een veilig
conserveringssysteem.
Veilig om te gebruiken tijdens zwangerschap en borstvoeding.
Niet getest op dieren.

Nimue skincare
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Eén wetenschappelijke oplossing - Gericht op
de onderliggende oorzaken van huidproblemen
en een ongezonde huid

onderzoek en ontwikkeling
Nimue Skin Technology heeft dankzij de meest recente wetenschappelijke
technologieën en geavanceerde delivery systems en concepten een
leidende positie in de internationale cosmeceutische skin care industrie.
De Nimue par tners bestaande uit gerenommeerde cosmetische
wetenschappers, cosmetologen, microbiologen en farmacologen van
verschillende hightech-laboratoria in Zuid-Afrika, Zwitserland, Frankrijk,
Spanje en de VS garanderen, dat alleen de nieuwste wetenschappelijke
ingrediënten worden opgenomen in het assortiment van Nimue.
De ingrediënten in elk Nimue product zijn van de hoogste kwaliteit, afgeleid
van biotechnologische en natuurlijke bronnen. Synergetisch verwerkt in
innovatieve ‘delivery systems’ om verschillende huidcondities gericht te
behandelen.
De introductie van Alpha Hydroxy Acids en Amphoteric AHA’s in de juiste
concentratie, combinatie en sterkte, evenals vitamine A en anti-oxidanten
(zoals Alpha Lipoic Acid, vitamine C en E Esters en ingekapselde vitamine
A, C en E ) is één van de belangrijkste doorbraken in geavanceerde
behandelingen.
Ondersteunende ingrediënten, zoals ingekapselde tea tree olie, ingekapseld
Retinol, UV-filters, L-Ascorbic Acid, enzymen, pigmentremmers, peptiden,
plantenstamcellen, fytoceutische ingrediënten en essentiële oliën werken
in synergie om de huid te zuiveren, te verfijnen en te vernieuwen tot in
de diepere huidlagen.
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de filosofie van nimue is gebaseerd op
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het begrijpen van
derma-cosmeceuticals

vier huidclassificaties

vier behandelprincipes

3 fase systeem

het begrijpen van derma-cosmeceuticals
Traditionele cosmetische huidverzorgingsproducten hebben weinig effect op het verbeteren of verjongen van de huid en zijn enkel gericht op het oppervlakkig verfraaien
van de huid. Een dermacosmeceutisch product helpt beschadigingen in de huid effectief te verminderen en zorgt door actieve huidverjonging voor een gezondere huid.
Nimue is een nieuwe generatie dermacosmeceutical: actieve behandelingen en producten met farmaceutische voordelen, die de structuur en het biologisch functioneren
van de huid kunnen beïnvloeden. Dit zorgt voor een gezondere en optimaal functionerende huid met zichtbare resultaten.

het verschil tussen cosmetica en derma-cosmeceuticals
cosmetica

(traditionele huidverzorging)

derma-cosmeceuticals

(nieuwe generatie)

REINIGING - Traditionele cleansers met een hogere pH waarde,
reinigingsdoekjes en toners kunnen voor uitdroging zorgen, irritaties
veroorzaken en de natuurlijke zuurmantel van de huid beschadigen.

REINIGING - Cleansers en conditioners gebaseerd op ‘triple AHA’ reinigen
en exfoliëren de huid op een milde wijze.

EXFOLIATIE - Schurende bestanddelen beschadigen het huidoppervlak en de
natuurlijke huidbarrière.

EXFOLIATIE - Er wordt geen gebruik gemaakt van schurende bestanddelen.
Het product komt door middel van de ‘delivery systems’ dieper in de huid.
Dit zorgt voor maximaal resultaat en helpt huidirritaties voorkomen.

DAG- EN NACHTVERZORGING - Rijke moisturisers creëren een negatieve
reactie van de huid - in plaats van de huid te helpen zijn eigen vochtgehalte te
reguleren wordt de huid afhankelijk van externe moisturisers.

DAG- EN NACHTVERZORGING - Geformuleerd om de huid te resetten, in
te zetten voor verschillende specifieke huidproblemen, de genezing en het
herstructureren van de huid te ondersteunen.

ZONBESCHERMING - Bevat veel chemische filters, die huidirritatie kunnen
veroorzaken.

ZONBESCHERMING - Bevat minder chemische filters om irritatie te
minimaliseren en biedt zowel bescherming tegen de zon als anti-ageing
voordelen voor de huid.
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vier huidclassificaties
environmentally damaged skin
Een huid met tekenen van vroegtijdige huidveroudering, zowel
door biologische factoren of als gevolg van overmatige
blootstelling aan de zon en andere milieu-invloeden.

hyperpigmented skin
Een huid met een ongelijkmatige huidskleur, beïnvloed door
interne biologische factoren en/of externe milieu-invloeden.

problematic
Een huid met een overmatige talgproductie, ontstekingen,
grove poriën en verstoppingen.

interactive
Een huid, die tijdelijk overgevoelig is als gevolg van een slechte
gezondheid of medicatie, een huid die overbehandeld is of een
gestreste huid in het algemeen.
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voor

na

vier behandelprincipes
verjonging
Actieve ingrediënten worden ingezet om de gezondheid
van de huid te stimuleren en te activeren, waardoor de
huid structureel verbetert. Zoals Alpha Hydroxy Acids,
vitamine A ester, peptiden en DMAE. De drievoudige
combinatie van AHA’s is effectiever dan alle andere
combinaties. Dit brengt een synergetische actie
teweeg en stimuleert overige individuele zuren. De
AHA’s zijn gebufferd tot een optimale pH-waarde, dat
een maximaal peelende en stimulerende werking biedt.

anti-oxidatie
Krachtige vitamine E en C ester, L-Ascorbic Acid en
superantioxidant Alpha Lipoic Acid werken samen om
schadelijke effecten van vrije radicalen te neutraliseren
en te voorkomen en de huid te beschermen tegen
vroegtijdige huidveroudering. Alpha Lipoic Acid heeft
ook krachtige ontstekingsremmende eigenschappen
om roodheid te voorkomen. De nieuwe technologie
omvat een revolutionair anti-oxidant, die de vorming
van vrije radicalen stopt.

zonbescherming
Het verminderen en voorkomen van de schadelijke
ef fe c ten van U V s t r aling o p d e huid is een
belangrijk onderdeel van Nimue. Door Nimue’s
wetenschappelijke onderzoeken en ontwikkelingen
hebben de zonnefilters van Nimue een hoge en veilige
kwaliteit en zijn gebaseerd op een synergetische
combinatie van ingrediënten. Dit lever t samen
met hydraterende en anti-ageings vo ordelen,
een optimale bescherming tegen de schadelijke
effecten van UVA- en UVB-stralen. Nimue heeft zijn
zonbescherming uitgebreid met de Environmental
Shield SPF 50 die ook bescherming biedt tegen
infrarood, blauw licht en luchtvervuiling.

herstel
De Nimue producten bestaan uit wetenschappelijke
vooruitstrevende ingrediënten, gewonnen uit biotechnologische en natuurlijke bronnen, die in staat
zijn de balans van de fysiologische functie van de huid
te herstellen.
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3 fase systeem
Om er zeker van te zijn dat je het beste resultaat bereikt, werkt Nimue met
een 3 fase systeem dat gebaseerd is op 2 verschillende levels met producten
voor thuisgebruik in combinatie met de professionele behandelingen.
De voorgeschreven Nimue producten voor thuisgebruik bereiden de huid
voor op de professionele behandelingen en versterken het resultaat van de
behandelingen. De professionele behandelingen zorgen omgekeerd weer
voor een betere opname van de actieve ingrediënten in de producten voor
thuisgebruik.
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nimue skin health programme
environmentally 		
damaged skin

hyperpigmented
skin

problematic
skin

Fase 1 | Basics
Cleansing Gel
Conditioner
TDS
Nimue Day / Multi Day Plus
Nimue Night / Multi Night Plus
Nimue SPF 40 /
Environmental Shield SPF 50
Exfoliating Enzyme

Fase 1 | Basics
Cleansing Gel
Conditioner
TDS
Day Fader / Day Fader Plus
Night Fader / Night Fader Plus
Nimue SPF 40 /
Environmental Shield SPF 50
Exfoliating Enzyme

Fase 1 | Basics
Cleansing Gel
Conditioner
TDS
Moisturiser Lite / Nimue Day - DAG
Purifier - NACHT
Nimue SPF 40 /
Environmental Shield SPF 50
Exfoliating Enzyme

Fase 2 | Actives
Active Lotion / Active Gel

Fase 2 | Actives
Active Lotion / Active Gel

Fase 2 | Actives
Active Lotion / Active Gel

Fase 3
Professioneel behandelprogramma
op advies van de Nimue professional

Fase 3
Professioneel behandelprogramma
op advies van de Nimue professional

Fase 3
Professioneel behandelprogramma
op advies van de Nimue professional

Support
Onderhoud en ondersteuning

Support
Onderhoud en ondersteuning

Maintenance
Professionele onderhoudsbehandeling

Maintenance
Professionele onderhoudsbehandeling

Support
Onderhoud en ondersteuning
Maintenance
Professionele onderhoudsbehandeling

interactive
range
Fase 1 | Basics
Cleansing Gel Lite
Conditioner Lite
TDS
Moisturiser Lite
Nimue SPF 40 /
Environmental Shield SPF 50
Exfoliating Enzyme
Fase 2 | Actives
Kan indien nodig worden geïntegreerd
Fase 3
Professioneel behandelprogramma
op advies van de Nimue professional
Support
Onderhoud en ondersteuning
Maintenance
Professionele onderhoudsbehandeling
99

klinische proeven
environmentally damaged skin

voor

problematic skin

na

voor

na

voor

hyperpigmented skin

voor
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na

interactive skin

na

ons assortiment in één oogopslag
Nimue Core
Geavanceerde professionele
behandelingen en producten
voor thuisgebruik met alle
actieve ingrediënten, die
nodig zijn voor maximale
huidgezondheid en
drastische huidvernieuwing.
Geschikt voor het effectief
behandelen van alle
huidproblemen en het
algemeen onderhoud
voor een optimale
huidgezondheid.

Sun-C
Een reeks zonbeschermingsproducten, die de huid
beschermen tegen UV
en vrije radicalen en
tegelijkertijd de zichtbare
tekenen van huidveroudering
veroorzaakt door de zon
verminderen.
Geschikt voor alle
huidclassificaties.

Age Intelligent
Een prestigieuze
reeks producten
met een slimme en
futuristische benadering
voor het verbeteren
van de hydratatie,
stevigheid, elasticiteit en
rimpeldiepte.
Specifiek geformuleerd
voor het behandelen
van een volwassen of
verouderde huid.

Y:Skin
Nimue’s skin health
programma voor de
jeugd concentreert zich
op de leeftijdsgroep van
10 tot 20 jaar en herstelt
de gezondheid van de
huid door het reguleren
en corrigeren van de
huidfuncties.
Specifiek geformuleerd
voor een vette en acne
gevoelige huid.

Nimue Man
De geavanceerde
mannenlijn bestaat
uit gemakkelijke maar
effectieve producten
voor mannen met een
drukke leefstijl. Met als
resultaat een gezonde en
verjongde huid.
Geschikt voor het
effectief behandelen van
alle huidproblemen.
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nimue’s refillsysteem
Nimue is één van de weinige merken met een refillsysteem. Dit betekent, dat je maar één keer voor de elegante verpakking
hoeft te betalen en daarna minimaal 25% op elke nieuwe aankoop bespaart. Dit is niet alleen gunstig voor je portemonnee,
het vermindert ook de impact op het milieu.
Deze functie is momenteel beschikbaar op de bestsellers van Nimue: cleansers, conditioners, exfoliating enzyme, active
lotion en active gel. Er zijn plannen om het refillsysteem uit te breiden tot veel meer bestsellers van Nimue.
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verwijder de pomp
uit de bestaande fles

2
plaats de pomp in
de nieuwe refill

3
plaats de nieuwe refill
in de bestaande fles

Basics

Support

Age Intelligent

Cleansing Gel / Cleansing Gel Lite

Glyco Mask

Age Intelligent Day Cream

Conditioner / Conditioner Lite

Super Hydrating Mask

Age Intelligent Night Cream

Cleansing Milk

Clarifying Mask

Age Intelligent Eye Serum

Eye Make Up Remover

Rejuvenating Mask

Age Intelligent Face Serum

Exfoliating Enzyme

Anti-ageing Leave On Mask

Youth

TDS Environmentally Damaged Skin

Alpha Lipoic Activator

Facial Wash

TDS Hyperpigmented Skin

Multi Rejuvenating Serum

Moisturiser

TDS Problematic Skin

Super Hydrating Serum

Clearing Moisturiser

TDS Interactive Skin

Corrective Serum

Active Blemish Control

Nimue Day

Stemplex Serum

Purifying Youth Mask

Multi Day Plus

Fader Serum

Man

Nimue Night

Fade Treatment

Cleansing Wash

Multi Night Plus

Problematic Spot Treatment

Hydro Balance

Day Fader

Pre & Post Serum

Treatment Aftershave

Day Fader Plus

Skin Regulator

Sun-c

Night Fader

Eye Treatment

SPF 40

Night Fader Plus

Eye Serum

Environmental Shield SPF 50

Purifier

Anti-ageing Eye Cream

SPF 30 Body Spray

Moisturiser Lite

Collagen Eye Film

Tinted SPF 40 - light - medium - dark

Actives

Skin Refirmer

After Sun Hydrator

Active Lotion

Element Barrier Cream

Pro Age Foundation

Active Gel

Vitamin C Moisture Mist

Pro Age Foundation 01-06

Hydro Lip Protection
Anti-ageing Hand Cream
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Bezoek www.nimue.nl of
mail nimue@dermaesthetics.nl voor meer informatie.
Nimue Skin Technology Nederland
nimueskinnederland

