
Clephar,het enige 
dermatocosmetica 
merk in Nederland!
Huidverbetering zonder naalden of apparatuur



Hypoallergeen, geschikt  
voor alle huidtypen
Clephar producten zijn hypoallergeen volgens 
strenge farmaceutische richtlijnen, dit maakt de 
producten geschikt voor alle huidtypen, ook de zeer 
gevoelige, allergische en atopische eczeem huid.

Er worden uitsluitend huideigen en huidgelijkende 
werkstoffen gebruikt in de producten. Alle 
producten zijn pH-huidneutraal.

Hoogst mogelijk percentage werkstoffen
Elk Clephar product bevat het hoogst mogelijke 
percentage per werkstof wat een huid kan opnemen 
en nodig heeft om geactiveerd te worden. Dit in 
tegenstelling tot reguliere cosmeticaproducten, 
waar een crème bijvoorbeeld vitamine E crème mag 
heten indien er maar 0,01% vit. E in verwerkt wordt

Lipide laag bescherming 

Bij Clephar werken we met lipide laag bescherming 
(de huideigen beschermlaag). Als de lipide laag 
beschadigd is door bijvoorbeeld weersinvloeden 
of verkeerd/agressief cosmetica gebruik, dan kunt 
u te maken krijgen met huidproblemen zoals 
overgevoeligheid, roodheid, teveel vochtverlies, 
versnelt ouder worden enzovoort. Mede hierom is 
bij Clephar de lipidelaag heilig.  

Clephar, het enige  
dermatocosmetica  
merk in Nederland!

�	Clephar producten vallen niet onder    
 cosmetica maar onder dermatocosmetica.   
 Dit betekent dat de producten worden    
 samengesteld met een hogere keuringswaarde.

�	Clephar benadert de schoonheidsbranche   
 vanuit een farmaceutische basis en gebruikt   
 formules en concentraties die op de grens   
 zitten van het medische.

�	Clephar beschikt over een eigen laboratorium   
 met ontwikkeling en productie volgens strenge   
 farmaceutische richtlijnen.

�	Clephar beschikt over unieke eigenschappen   
 vergeleken met reguliere cosmetica producten.

Huidverbetering en huidverzorging
Cosmetica werkt in de opperhuid (de bovenste 
zichtbare lagen), dit valt onder huidverzorging.
Dermatocosmetica werkt tot in de diepere huid-
lagen om zo de huid te activeren, dit valt onder 
huidverbetering.

Clephar is 100% vrij van . . .
Clephar producten zijn o.a. dierproefvrij, vrij van 
minerale olien, pure alcohol, dierlijke werkstoffen, 
parabenen, synthetische parfum, propyleenglycol,  
imidazolidyn ureum en GMO’s.



Huidverbetering zonder naalden  
of apparatuur
Uniek is dat Clephar producten een transport-
systeem bevatten waardoor de werkstoffen dieper 
in de huid terecht komen waar de werkstoffen de 
cellen gaan activeren. 

Elke werkstof komt hierdoor terecht bij de juiste 
cel die geactiveerd moet worden. Bijvoorbeeld 
de werkstof aquaxyl voor vochthuishouding komt 
terecht bij een NMF cel die verantwoordelijk is voor 
vochthuishouding van de huid.

Door dit unieke systeem is gebruik van apparatuur 
en/of naalden totaal overbodig. Als u Clephar als 
dagelijkse verzorging gebruikt bent u dus ook thuis 
elke dag met huidverbetering bezig.

Zonder dit transportsysteem blijven de werkstoffen 
in de opperhuid hangen en ben je bezig met de huid 
verzorgen in plaats van verbeteren!

Clephar producten bevatten géén enkele 
onnodige toevoegingen
�	Chemische kleur, geur en structuur correctors,   
 Clephar producten kunnen dus van kleur, geur en  
 structuur wisselen omdat we deze hulpstoffen   
 NIET toevoegen.

	 Deze	stoffen	maken	een	product	herkenbaar	of		 	
	 mooier	maar	zijn	slecht	voor	de	huid.

�	Dierlijke hulpstoffen zoals bevergeil, gestampte 
  insecten, gemalen botten van paarden, koeien en   
 honden, schapenvet en placenta, varkens- 
 collageen, paardenhaar enzovoort, komen NIET  
 voor in Clephar producten

�	Ftalaten oftewel weekmakers, welke vooral in  
 zonproducten worden verwerkt om het product  
 lekker smeerbaar te maken. Deze hulpstof   
 vergroot de kans op kanker en heeft invloed   
 op hormoonhuishouding Clephar gebruikt GEEN   
 ftalaten in de producten.

�	Geen chemische conserveringsmiddelen maar   
 Fucogel (mais). Elk Clephar product blijft hierdoor  
 stabiel tot de laatste lik uit het potje.

Clephar Clinical Suncare
Alle Clephar Clinical Suncare producten bevatten 
het unieke Stress Defense System welke een buffer 
vormt tegen huidbeschadiging door UV straling.

Elk skincare product van Clephar zowel Suncare als 
dagelijkse verzorging bevat naast UVB bescherming  
UVA ULTRA bescherming. Dit is de hoogst mogelijke 
bescherming van 90%.

Let op, uitsluitend UVA, (dus geen Ultra) aanduiding 
is vaak gemiddeld maar 1% bescherming!

Uiteraard mag IR bescherming (warmtestraling 
van de zon) en HEV bescherming (blauw licht van 
bijvoorbeeld telefoon of computer) niet ontbreken 
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in een dermatocosmetica product. Deze stralingen 
kunnen op lange termijn o.a. voor overgevoeligheid, 
huidveroudering, pigmentvlekken, rimpels en grove 
huidstructuur zorgen.

Duurzame werkstoffen
Werkstoffen zijn normaal na 2 tot 3 uur uitgewerkt 
maar Clephar werkstoffen zijn duurzaam en 
daardoor veel langer actief gemiddeld 6 tot wel 24 
uur lang !

Een bewuste keuze voor een uniek merk!

Carla Breedveld
Uw Skinprofessional

Dermatocosmetica specialiste



Turfkade 6, 8801 LP Franeker
T 06 14 28 43 94 | E mail@carlabreedveld.nl

www.basicbeauty-schoonheidssalon.nl

Openingstijden 
Behandeling en verkoop  
na telefonische afspraak

Maandag t/m zaterdag
9:30 tot 18:00 uur

Avonden en zondag in overleg

U krijgt een verslaving, na het douchen voelt de 
huid droog en trekkerig aan en gaat soms gepaard 
met jeuk. U grijpt weer naar uw gezichtscreme 
of bodymilk waarmee u uw huid afsluit, dit heet 
een propyleen of paraffine verslaving. De huid 
voelt alleen prettig aan zolang deze vetten op 
uw huid zitten, onder deze vetten is de huid nog 
steeds droog en vochtarm, er heeft dus geen 
huidverbetering plaats gevonden.

Poriën raken verstopt
Aardolie in producten kunnen voor meerdere 
problemen zorgen op korte en lange termijn, denkt 
u bijvoorbeeld aan verstopping van de poriën.

Vicieuze cirkel
Als men stopt met dit soort ingrediënten en start 
met Clephar kan de huid droog, schraal en onprettig 
aanvoelen. Men grijpt dan snel terug naar de vette 
paraffine producten. Zo ontstaat de zogenaamde 

paraffineverslaving. De huid moet minstens een 
maand van deze (jarenlange) verslaving herstellen 
en wennen aan een goed dermatocosmetisch 
product zonder deze hulpstoffen. 

Gewoon doorzetten, gun uw huid de tijd
Zet door, stop niet met uw huid verzorgen en 
gebruik géén cosmetica merken tussendoor (dit zal 
de paraffine verslaving verlengen). Gun uw huid  
de tijd, het komt echt goed en dan ziet u en  
voelt u het verschil!

Verbetert de huid tot in  
de diepere huidlagen
Cosmetica producten werken huidverzorgend in 
de opperhuid lagen. Dermatocosmetica werkt huid 
verbeterend tot in de diepere huidlagen, ook onder 
de opperhuid zoals in het basaal membraan, dit 
is de ‘motor’ van de huid. De unieke liposomen en 
vectoren (transportsysteem) in Clephar producten 
zorgen ervoor dat de werkstoffen in deze diepere 
huidlaag terecht komen. 

Reactie van de huid
Stapt u over op Clephar producten dan kan uw 
huid hier in het begin op reageren door roodheid, 
gloeien enzovoort. De roodheid en het gloeien 
zullen langzaam verdwijnen. Deze reactie is normaal 
en een teken dat uw huid druk aan het werk is met 
de nieuwe werkstoffen.

Kent u de lipbalsem verslaving?
Aardolie in cosmetica producten

Deze verslaving ontstaat omdat de lippen 
steeds ingevet worden (lees afgesloten) en zelf 
niet meer in staat zijn vocht en vetgehalte te 
reguleren waardoor u moet blijven invetten.

Hetzelfde gebeurt er met uw huid indien u 
langdurig producten met aardolie gebruikt. 
De huidfuncties die voor een goede conditie 
moeten zorgen worden lui bij langdurig gebruik 
van producten met minerale oliën. 


