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SERUMS 5.0
Gesteriliseerde serums



100% EFFECTIEF: Beproefd en getest. Ontworpen om maximaal resultaat van de 
behandeling te garanderen. Deze krachtige cocktails bevorderen het natuurlijk 
celherstel, terwijl ze huidweefselaandoeningen behandelen en maximale huidtolerantie 
garandeerd.
100% VEILIG: kwaliteits-, veiligheids- en effectiviteitsgarantie, goedgekeurd door de EC. 
Ze verbeteren de kwaliteit en de zichtbaarheid van de huid met een onmiddellijk 
zichtbaar en  langdurig resultaat.  
100% AANPASBAAR: In perfecte synergie met al zijn productlijnen. Ze kunnen alleen of 
in combinatie worden gebruikt om een gepersonaliseerde behandeling toe te passen. 
Door trainingen stellen wij onze professionals in staat om op maat gemaakte 
behandelprogramma's voor te bereiden.

Professionale producten 
Niet GMO (niet genetisch gemodificeerd) 
Geen BSE (geen componenten van dierlijke oorsprong)
Geen parabenen 

GEBRUIK:Gebruik met Mesotherapie, Enpitsu Plus of Enpitsu 
Derma Pen. Synergie met apparaten en transepidermale 
toedeiningssystemen zoals (microneedling, electroporatie, 
iontoforese en Ultrasonen). Niet geschikt voor injectie.
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HYAL•FILLER 

HOOGWAARDIGE CROSS-LINK HYALURON ZUUR

Deze filler is ontworpen om oppervlakkige tot diepe rimpels glad 
te maken, de lippen op te vullen, volume te creëren en contouren 
van het gelaat te herstellen.  Eenfase (bevat geen vrij 
hyaluronzuur) niet van dierlijke oorsprong, volledig 
absorbeerbaar. Integreert perfect in de huid.  Met een uniform 
cross-link proces en 100% hyaluronzuurketens, bereikt het een 
langere duurzaamheid en weerstand tegen afbraak. Hyaluronzuur 
is onderworpen aan een zuiveringsproces dat het mogelijk maakt 
om resterende BDDE-niveaus te minimaliseren, voor maximale 
zuiverheid

SAMENSTELLING :
• CROSS-LINK HYALURON ZUUR

INDICATIE
• Rimpelopvullend
• Geeft Volume en hydrateerd de lippen
• Mimische rimpels
• Nasale plooi
• Handen

GEBRUIK: Met mesotherapie, Enpitsu Derma Pen, Enpitsu Plus.

TE BEHANDELEN GEBIED: Gelaat, nek, décolleté en de handen.

VERPAKKING: 5 x 5 mL

COCKTAIL VOOR VETTE HUID EN ACNE HUID
Concentraat voor een intensieve behandeling van huid met een 
overtollige talgproductie of acné.  Het veroorzaakt een 
transversale, gelijktijdige werking op de verschillende factoren die 
een vette en / of acne huid kunnen veroorzaken.  De componenten 
werken in een unieke synergie en zorgen voor zuiverheid en 
integrale vernieuwing van de huid die last heeft van acné of 
overtollige talgproductie. 

SAMENSTELLING:

• 5% SEBUSTOP

• 4% NIACINAMIDE

INDICATIE:
• Vette huid
• Acné huid

GEBRUIK: Met mesotherapie, Enpitsu Derma Pen, Enpitsu Plus.

TE BEHANDELEN GEBIED: Gelaat, nek, décolleté en de handen.

VERPAKKING: 5 x 5 mL
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BOOSTER Q10 COCKTAIL
Een cocktail die is ontworpen om de stevigheid van de huid te 
herstellen en de effecten van veroudering tegen te gaan. Het 
stimuleert de productie van Q10 en fibroblasten in de gebieden die 
getroffen zijn door verlies van stevigheid.

SAMENSTELLING: 
1% GEMBER EXTRACT
5% LIPOGARD 
1% PEPTIDE Q10

INDICATIE:

• Huidherstel
• Herdefiniëring van de contour van

het gezicht
• Correctie en preventie van rimpels
• Antioxidant
GEBRUIK: Met mesotherapie, Enpitsu Derma Pen, Enpitsu Plus.

TE BEHANDELEN GEBIED: Gelaat, nek, décolleté en

de handen. 

VERPAKKING: 5 x 5 mL



VITAMIN COCKTAIL

Vitaminen hebben een trofische functie die 
het huidherstelproces en de 
antioxidantwerking stimuleert. Ze 
compenseren tekorten in de fysiologische 
biofactoren van de verouderde huid.

SAMENSTELLING:

• 3% Vitamin C
• 0.05% Vitamin E
• 0.005% Vitamin A
• 0.2% Panthenol
• 0.2% Inositol-vitamin B8
INDICATIE:
- Biorevitalisering van de doffe huid
- Preventie van veroudering
- Correctie van fijne rimpels
- Ophelderen van het huidweefsel

GEBRUIK:
Enpitsu Plus of Enpitsu Derma Pen.

TE BEHANDELEN GEBIED: Gelaat, nek, décolleté 
en de handen.

VERPAKKING: 5 x 5 mL

VERSTEVIGENDE COCKTAIL

Dit serum geeft terug stevigheid aan de 
weefsels die door het verouderingsproces 
verzwakken.  

SAMENSTELLING:

• 2% Appel stam cellen
• 0.4% Argan stam cellen

INDICATIE:
· Verslapte huid
· Preventie van veroudering

GEBRUIK:
Enpitsu Plus of Enpitsu Derma Pen.

TE BEHANDELEN GEBIED: Gelaat, nek, 
décolleté en de handen.

VERPAKKING: 5 x 5 mL

COLLAGEN COCKTAIL

Deze cocktail heeft een intensieve 
verstevigende werking, ontworpen om de 
stevigheid van de huid te herstellen en de 
effecten van veroudering tegen te gaan. Het 
stimuleert de productie van collageen en 
fibroblast.

SAMENSTELLING:
• 3% Gelita
• 2% Mariene gehydrolyseerd collageen

INDICATIE:

- Huidregeneratie
- Herdefinitie van gezichtsovaal
- Correctie en preventie van rimpels
- Super-hydraterend
GEBRUIK:
Enpitsu Plus of Enpitsu Derma Pen.
TE BEHANDELEN GEBIED: Gelaat, 
nek, décolleté en de handen.

VERPAKKING: 5 x 5 mL

AGE-KILLING 
BOTOX-LIKE COCKTAIL
Het bevat een combinatie van peptiden die 
de expressierimpels ontspannen, waardoor 
de strakke spieren die rimpels vormen 
ontspannen. Bewezen werkzaamheid, 
Evenaart het effect van Botox.

SAMENSTELLING:

- Celvernieuwing
- Preventie van veroudering
- Correctie van fijne rimpels

GEBRUIK:
Enpitsu Plus of Enpitsu Derma Pen.

TE BEHANDELEN GEBIED: Gelaat, nek, 
décolleté en de handen.

VERPAKKING: 5 x 5 mL

DEPIGMENTATIE COCKTAIL

Zeer Krachtige combinatie van actieve 
ingrediënten en ophelderende 
bestanddelen, deze gaan pigmentstoornissen 
corrigeert en anti-oxiderend werken. Deze 
formule thyrosinase remt en de 
melaninesynthese stopt, egaliseerd de 
huidtint en geeft deze opnieuw glans en 
vitaliteit.

SAMENSTELLING:
• 4% Melavoid
• 5% Niacinamide

INDICATIE:

· Antioxydant
· Melasma
· Doffe tint

GEBRUIK:
Enpitsu Plus of Enpitsu Derma Pen.

TE BEHANDELEN GEBIED: Gelaat, nek, 
décolleté en de handen.

VERPAKKING: 5 x 5 mL

HYALURON ZUUR 

Voedt en hydrateert het behandelde 
gebied, verhoogt de elasticiteit van de 
huid en vermindert fijne en 
oppervlakkige rimpels.

SAMENSTELLING:
• 3.5% Hyaluronzuur

INDICATIE:

· Intensieve hydratatie van de oppervlakkige
lederhuid en de opperhuid
· Correctie van fijne rimpels
· Herstel van de huid

GEBRUIK:
Enpitsu Plus of Enpitsu Derma Pen.
TE BEHANDELEN GEBIED: Gelaat, nek, décolleté 
en de handen.

VERPAKKING: 5 x 5 mL

• 4% Synake
• 2% Argireline

INDICATIE:
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