
 

Camouflage 

 

 
 
 

 
 
                                
 

     Bij: 

Wijnvlekken 

Teleangiectasiën 

Littekens 

Tatoeages 

Zwangerschapsmasker 

Pigmentvlekken (donker of licht) 

Vitiligo 

en andere verkleuringen op de huid 

 

Waarom camouflage 

 

 

Pigmentvlekken of juist gebrek aan pigment of 

andere huidverkleuringen zijn vaak geen 

aandoeningen die u fysiek ongezonder maken.  

Pigmentvlekken kunnen echter zeer storend zijn in 

de sociale omgang. Ook wanneer pigmentvlekken u 

niet weerhouden van uw dagelijkse activiteiten zou 

het een geweldige oplossing zijn wanneer u een keer 

niet met deze vlekken geconfronteerd zou worden. 

 

Camouflage is geen blijvende oplossing. U zult het 

iedere dag moeten opbrengen en verwijderen. 

Camouflage is daarom een techniek die u bij u kan 

passen wanneer  

. de aandoening niet te genezen is, 

. de therapie voor genezing niet opweegt tegen het 

resultaat, 

.  wanneer u alleen voor speciale gelegenheden 

oplossing wilt hebben.  

 

 

 

  

 

DermaColour van Kryolan 

 

 

Waarom DermaColour van Kryolan 
DermaColor biedt een volledig pakket aan. Het heeft de 

keuze uit 24 kleuren voor het gezicht en is erg goed te 

mengen voor het verkrijgen van de juiste kleur, Bodycover, 

voor het lichaam (bij grote oppervlakten) is afwasbaar met 

water en zeep. DermaColour kan waterproof gemaakt worden 

en er kan een DermaColour spf 25 op aan gebracht worden. 

Het heeft diverse concealers voor de grote contrasten in 

kleurverschillen en coversticks wanneer volledige camouflage 

net teveel is. 

 

Camouflage aanbrengen 
1. Haal met de zijkant van de spatel de crème uit doosje 

2. Maak de crème op de spatel warm door deze goed door 

    elkaar te wrijven, De kleuren kunnen dan ook goed mengen 

3. Breng de gemengde crème op de huid door deze ‘drukkend’ 

   aan te brengen. Bij wrijven is de crème minder dik d.w.z.  

   minder dekkend. 

 
Maak de camouflage water afstotend 
4. Neem een gaasje 

    Maak dit ‘open’ 3 lagen houd je op je vingers, 1  

    laagje houdt je omhoog voor de poeder tussen  

    te doen 

    Neem met de spatel een beetje fixeerpoeder 

    Doe dit tussen het gaasje. 

5. Dep het gaasje even op de achterkant van je hand totdat 

er voldoende poeder uitkomt 

6 Breng nu de poeder deppend op de camouflage 

7. Laat dit 10 min erop zitten 

8. Neem een vochtig wattenschijfje en haal de overtollige 

    poeder er deppend af 

LET OP; niet wrijven, dan wrijf je camouflage er weer af, je 

krijgt dan strepen. 

 

De camouflage afwerken 
9. Neem nu de laatste kleur op de spatel.  

10. Wrijf deze warm op de spatel 
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11. Neem een cosmetica sponsje, knijp dit samen tot een 

‘rondje’. 

12. Dep een beetje van deze crème op het sponsje 

13. Dep een beetje op de achterkant van je hand  

      zodat je niet teveel crème op het sponsje hebt  

      zitten 

14. Dep nu deze kleur voorzichtig op de  

      camouflage totdat een natuurlijkere kleur ontstaat. 

15. Na het zwemmen niet wrijven maar droog deppen. 
 

 
 

Lycogel 

 

 

Waarom Lycogel 
Lycogel is ontwikkeld om direct na cosmetische ingrepen een 

camouflage te kunnen toepassen. Het werkt mee aan 

huidverbetering, het is te gebruiken ter ondersteuning voor 

de verbetering van acne en rosacea. 

Lycogel is gemakkelijk in gebruik. Het bevat standaard een 

SPF 30. 

Lycogel is waterbestendig tot 90 minuten zwemmen.  

Lycogel bestaat uit 10 kleuren camouflage en 4 kleuren 

concealer (voor extra camouflage wanneer er grote 

kleurverschillen zijn bij pigmentvlekken of wijnvlekken) 

 

Lycogel camouflage aanbrengen 
Pomp een kleine hoeveelheid op een schoon sponsje of op de 

vingertoppen. Breng de crème deppend aan en werk vanuit 

het midden van het gezicht. 

Voor een betere dekking kan nog een laag worden 

aangebracht. Laat de eerste laag 1 á 2 minuten intrekken. 

Breng dan de 2de laag camouflage deppend aan om de eerste 

laag niet weg te vegen. 

Het verdient aanbeveling om eerst een goede hydraterende 

creme aan te brengen om Lycogel de hele dag mooi te laten 

zitten. 

 

Wat is (niet) mogelijk 

 

 

Het mooiste is natuurlijk wanneer de verkleuring in zijn 

geheel niet meer te zien zou zijn.  

. Afhankelijk van de ernst van de verkleuring valt de vlek 

niet meer op of trekt deze in elk geval niet meer de 

aandacht.  

 

Camouflage heeft wel een aantal beperkingen. 

. Komt de verkleuring boven het huidoppervlak uit of valt 

het juist diep dan is volledige camouflage niet mogelijk. 

Het reliëf verschil blijft altijd bestaan. 

. Zonlicht en kunstlicht zijn verschillend van kleur.  

De camouflagecrème ‘kleurt dan anders op’. Tijdens het 

consult zoeken wij samen met u naar de juiste kleur. 

Indien u dat wenst kunt u twee adviezen krijgen, één voor 

kunstlicht, één voor daglicht afhankelijk wat voor u het 

belangrijkste is. 

. Flitslicht laat de camouflage ook geheel anders 

opkleuren, dit kan er zelfs toe leiden dat de 

huidverkleuring juist meer opvalt.  

. Camouflage zelf geeft geen bescherming tegen de zon. 

Een grotere beschermingsfactor dan 25 (fixeerspray) is 

niet mogelijk. Een zonnebrandcrème onder of over de 

camouflage aanbrengen laat deze niet meer hechten. De 

camouflage houdt dan niet meer op de huid. Dat wil 

zeggen dat er alleen een lichte bescherming tegen de zon 

mogelijk is. Zonnen met camouflagecrème op is dan ook 

niet aan te raden. 

 

Uw producten 

 

 

Dermacolor 
 Basiscreme: 25gr ________________________ 

   In de verhouding: ________________________ 

 Cleansing cream, voor dagelijks gebruik 

 Cleansing milk, voor de gevoelige huid 

 cleansing lotion (toner), 

   reinigen huid vóór het aanbrengen van de camouflage 

   verwijderen van het laatste restje camouflage 

 fixeerpoeder, kleur:____________________ 

   fixeert en matteert (handen, nek) 

 erase stick (voor kleine correcties), _________ 

 bodycover, kleur:_______________________ 

  te verwijderen met warm water en zeep 

 fluid make-up, kleur:_____________________ 

   vervolmaking camouflage, UVA/B-filter spf 15. 

 fixeerspray, speciaal voor handen en nek, spf 25 

 light  

 

Lycogel 
 Camouflage: ivory, creme, beige, honey, caramel, taupe, 

   almond, tawny, cocoa, ebony 

 Concealer: pink, yellow,oaker, green 
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