Camouflagetherapie
Met camouflagetherapie is het mogelijk om
hinderlijke huidaandoeningen met
kleurafwijkingen minder zichtbaar te maken. Zo
komen wij in de praktijk veel patiënten tegen met
pigmentstoornissen, couperose, brandwonden,
wijnvlekken en spataderen. Bij het camoufleren
wordt gebruik gemaakt van speciale
camouflageproducten. In onze praktijk wordt er
gebruik gemaakt van het camouflage producten
Dermacolor en Lycogel. Er is hierbij een groot
kleurassortiment waardoor de kleur van de
camouflage dicht bij uw eigen huidskleur zal
passen en het er hierdoor zo natuurlijk mogelijk
uitziet.

Aanbrengen van de camouflage
Reinigen van de huid:
Het is belangrijk om de huid die u gaat camoufleren
eerst goed te reinigen. Reinig hierbij ook het
gedeelte rondom de hinderlijke huidaandoening.
U kunt Dermacolor Cleansinglotion gebruiken voor
een goede reiniging. Breng een kleine hoeveelheid
cleaningslotion op een watje en wrijf dat vervolgens
over de huid.
Desinfecteren van de spatel:
Om infectie te voorkomen is het belangrijk om de
spatel die u gebruikt goed te desinfecteren. Dit kan
met 70 % alcohol. U doet wat alcohol op een watje
en wrijft hiermee over de spatel.
Aanbrengen van de camouflagecrème:
Wanneer u bij ons bent geweest zijn de juiste
kleuren voor u besteld. De juiste camouflage voor
uw huid bestaat meestal uit 2 verschillende
kleuren. Voor het aanbrengen haalt u met de spatel
de juiste verhouding camouflage uit de pot(ten)
Wanneer u twee kleuren dient te mengen, haalt u

Reinigen van de huid na camouflage
er van ieder net zo veel uit als door de
huidtherapeut is bepaald. Verwarm vervolgens de
crème door er met een vinger overheen te wrijven.
Zet de vinger op huid en maak een roterende
beweging wanneer u de vinger van de huid afhaalt.
Hierdoor komt er een dikke laag camouflagecrème
op de huid. Dit doet u net zolang totdat het
huidgebied egaal is bedekt met de
camouflagecrème. Als de camouflagecrème egaal
is aangebracht kunt u de randen, met gebruik van
een sponsje, vervagen zodat het een natuurlijke
uitstraling krijgt.
Camouflage waterproof maken:
Mocht u de camouflage waterproof willen hebben,
dan kunt u ervoor kiezen de camouflagecrème te
fixeren. Voor het fixeren gebruikt u de Dermacolor
fixeerpoeder. Deze is aan te brengen door middel
van een (5x5 cm) non-woven gaasje. Vouw het
gaasje dubbel en daarna nogmaals zodat er weer
een vierkant gaasje ontstaat waarvan twee kanten
vast zitten en de andere twee los. Leg in deze
opening, met gebruik van een spatel, een
hoeveelheid fixeerpoeder. Pak vervolgens het
gaasje tussen de vingers en dep het op de
gecamoufleerde huid. Hierdoor brengt u een witte
vlek poeder over de camouflage heen. Dit laat u 10
min intrekken. Dep vervolgens de poeder er met
een vochtig watje vanaf en laat het
camouflagegebied opdrogen. De camouflage is nu
waterproof.

Dermacolor cleansingcolor crème aanbrengen:
Haal met een schone spatel een kleine
hoeveelheid Dermacolor cleansingcrème uit de pot.
Breng vervolgens de crème met uw vinger op het
gecamoufleerde huidgebied aan. Masseer de
crème goed in door roterende bewegingen te
maken. U zult zien dat cleansingcrème zich met de
camouflage zal gaan mengen.
Verwijderen van de cleansingcolorcrème:
Verwijder vervolgens de Dermacolor
cleansingcrème (inclusief de camouflage) met
vochtige watten. U kunt uw huid nog met een
tissue nadeppen.
Verwijderen van rest-camouflage:
Wanneer er toch nog wat camouflage op de huid
blijft zitten kunt u er voor kiezen om de restanten
camouflage te verwijderen met de Dermacolor
cleaningslotion. Dit doet u eveneens met een
watje, waarop u de lotion aanbrengt.

Advies Camouflagetherapie

Contact:



Als het gecamoufleerde huidgebied
vochtig is, niet hard afdrogen maar rustig deppen
met een handdoek of een tissue. Dit voorkomt het
uitvegen van de camouflage.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar :



Baand 22a NEER
Kerkstraat 20b ROGGEL
Burg. Aquariusstraat 20b HAELEN

Sluit altijd de producten als u niet
aan het camoufleren bent. Dit voorkomt dat er
bacteriën in komen die u vervolgens op uw huid
aanbrengt.

Marita Derikx-van Bergen
derikxm@gmail.com

Praktijk voor Huid- en
Oedeemtherapie

Tel. 0475-593423


Om de camouflage goed te laten
hechten op de huid, dient het op een droge huid
aangebracht te worden (de crème is zelf water
afstotend).

Wanneer u de camouflage aanbrengt is het
belangrijk dat u deze er dezelfde dag ook
weer afhaalt om irritaties te voorkomen.

Informatie over camouflage in
deze praktijk

