
  

 

 

WiQo Dermocosmetic Home Care range is speciaal ontwikkeld als aanvulling 

op de PRX-T33 No-Needle-Skin-Booster behandeling.  

Deze cosmetics versterken het effect van de behandeling en ondersteunen de 

werking voor snellere en mooiere resultaten. 

WiQo 
Dermocosmetics 

 

B E AU TY   

TR EA TM EN T  

F O R   

F A CE  &  B O DY   

 

 

WiQo Smoothing Face Fluid - 30 ml 

Een evenwichtige formule met glycolzuur voor huidvernieuwing. Glycolzuur voorkomt huidverdikking en 
zorgt ervoor dat de huidlaag zich sneller vernieuwd. Door de exfoliërende werking oogt de huid direct 
frisser, helderder en egaler. Helpt opgehoopt pigment op te ruimen en littekens vervagen. Het 
huidvernieuwingsproces krijgt een boost, net als de collageen en elastine aanmaak in de diepere 
huidlagen. De vochtbindende werking helpt de huid haar eigen vocht beter vast te houden. Door de 
kleine moleculaire structuur dringt glycolzuur diep in de huid en omdat het een uitstekende 
transportstof is, trekt het de andere actieve ingrediënten meteen dieper mee de huid in. 

WiQo SMOOTHING FACE FLUID is geschikt voor alle huidtypes  
en te gebruiken in alle seizoenen, inclusief de zomer.  

Gebruiksaanwijzing 
Start met WiQo SMOOTHING FACE FLUID een dag na de behandeling  
en gebruik ’s avonds. De fluid werkt het meest optimaal wanneer u  
voor en na gebruik minimaal 30 minuten wacht met aanbrengen van  
andere producten. Consequent gebruik is bovendien aan te raden. 

Vermijd het gebied rond de ogen.  
Breng alleen aan op onbeschadigde huid. 

Wij raden het gebruik van WiQo NOURISHING EN MOISTURIZING FACE CREAM FOR DRY SKIN aan in combinatie met                                 
WiQo SMOOTHING FACE FLUID. De gecombineerde werking van deze twee producten helpt de huid voortdurend te stimuleren  
en actief te houden. Vanwege de beschermende werking op de bovenste lagen van de huid, is het ook aanbevolen om te  
gebruiken na een chemische peeling of andere cosmetische behandelingen. Het wordt goed getolereerd door zelfs de meest gevoelige huid. 
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WiQo Elasticizing Anti-drying Body Cream – 200ml 
Deze bodycream combineert de eigenschappen van WiQo SMOOTHING FLUID en de NOURISHING EN 
MOISTURIZING CREAM. Door de natuurlijke afweer van de huid van binnenuit te versterken, helpt deze formule 
bij het herstel van de pH-waarden, ondersteunt regeneratie en vult het 
huideigen vochtgehalte aan. Glycolzuur reguleert de dikte van de 
hoornlaag, de huid voelt glad en zacht aan en wordt intens en 
langdurig gehydrateerd.  
De bodycream is een complete behandeling voor veel huidproblemen 
zoals huidveroudering, striae en aanhoudende droge huid. 

 
Gebruiksaanwijzing 
Breng eenmaal per dag aan (’s avonds in de zomer / ’s ochtends in de 
winter). Twee keer per dag aanbrengen op gebieden met dikke huid.  
 
Niet aanbrengen op beschadigde, rode of ontstoken huid, in de plooien 
van het lichaam of op het gezicht. Vermijd contact met de ogen. 

WiQo Nourishing and Moisturizing Face Cream  

Herstelt en versterkt de natuurlijke huidbarrière. Door deze beschermende laag te herstellen voorkomt deze 
crème verdamping van de huid, wat kan leiden tot een droge, rode of jeukende huid. 

De actieve ingrediënten in deze crème voorkomen dat het hyaluronzuur in de huid wordt afgebroken. De 
resultaten van andere behandelingen (flllers) kunnen hierdoor worden verlengd en de schade door chrono- en 
photo-aging worden verminderd. 

Gebruiksaanwijzing  
Geschikt voor gebruik op gezicht, nek en decolleté. 
Breng 1 tot 2x per dag aan.  

WiQo nourishing en moisturizing cream 
voor DROGE HUID – 50ml 

Beschermt en hydrateert de bovenste huidlaag en bevat 
voedende ingrediënten.  
 
Ideaal voor de huid na chemische peelings of andere esthetische 
behandelingen.  
 
Wordt goed verdragen door zelfs de zeer gevoelige huid. 

 
WiQo nourishing en moisturizing cream  
voor NORMALE OF GECOMBINEERDE HUID – 50ml 

Zorgt voor volledige hydratatie van de huid met  voedende 
ingrediënten en beschermende stoffen. 


