
Infobrochure Mimique Body Lotion

Mimique,“Innovation inspired by your skin”

Vermits  uw huid het grootste orgaan  is van uw lichaam, en je slechts 1 huid hebt die jouw hele leven moet 

meegaan, is het van cruciaal belang haar met alle mogelijk zorg & respect te behandelen. 

Mimique focust zich zowel op de externe als interne verzorging van de huid.  Een uniek combinatie & concept in de 

dermatologie. 

A. Mimique Skincare: externe verzorging van de huid

Beschrijving
- Lichaamscrème die de huid intens hydrateert en voedt. 

- Ook ideaal als handcrème. 

- Voeden van de droge/jeukende en/of schilferige hoofdhuid ( geen vette crème)

- Extra voeden van de droge haarpuntjes

Geschikt voor: 
Iedereen die bewust bezig is met zijn/haar gezondheid:  mannen/vrouwen, baby’s/kinderen/volwassen,  blank/niet-

blank, jong/oud

- Droge vochtarme en/of vetarme lichaamshuid

- Eczeem 

- Rijpere huid /vroegtijdig verouderende huid

- Ook uitermate geschikt voor de hypergevoelige/allergische huid

- Ook uitermate geschikt voor mensen die chemotherapie of bestraling ondergaan
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Belangrijke gebruiksinformatie
* Bij voorkeur dagelijks smeren voor optimale huidresultaten

* Bij voorkeur aanbrengen na het douchen of baden. Je zal merken dat de crème meteen wordt opgeslorpt door de 

huid. Geen plakkerig of koud gevoel. 

* Wij raden ten stelligste af deze Mimique crème te combineren met huidcrèmes van andere merken. De beoogde 

werking van de hoogkwalitatieve en exclusieve werkzame stoffen in deze crème kan teniet gedaan worden door de 

minder hoogwaardige ingrediënten die worden verwerkt in crèmes van andere huidverzorgingsmerken.

* De Mimique huidcrèmes in combinatie met de juiste voeding en het dagelijks drinken van voldoende water geven 

een maximaal huidresultaat. 

* Geef de Mimique crème minstens 3 maanden tijd om optimaal zijn werk te kunnen doen. Merkt u, ondanks een juist 

& gevarieerd voedingspatroon,  na 3 maanden geen enkel  verschil,  mail  ons dan gerust  met  jouw feedback op 

info  @  mimique  .  be  . Bent u tevreden, dan horen we dit ook graag. 

Mimique is 100% gebaseerd op wetenschap
Mimique is de 1ste huidverzorgingslijn dat 100% gebaseerd op wetenschap, nl. Biomimicry Wetenschap. Vandaar 

ook de naam “Mimique”. 

Biomimicry is een reactie op onze huidige maatschappij waar we de natuur willen domineren & veranderen, en waar 

we bovendien de neiging hebben om steeds opnieuw het warm water te willen uitvinden. Nochtans bevat de natuur al 

heel  wat  antwoorden voor  menselijke  problemen waarmee wij  worstelen.  Het  is  aan  ons  die  te  leren  zien,  en 

gebruiken. Natuur is niet alleen fauna & flora, maar ook het menselijk lichaam valt onder de noemer “natuur”. Op de 

dag van vandaag brengt de cosmetica & pharma industrie massaal producten, nl. huidcrèmes & geneesmiddelen, op 

de markt met een inhoud die volledig vreemd is aan de natuur van ons menselijk lichaam, waardoor men steeds 

verder afdrijft van de essentie. Men probeert slimmer te zijn dan de natuur, dit ten koste van onze gezondheid. 

Met Mimique zetten we opnieuw een stapje dichter bij de natuur. Terug naar de bron. Tijdens de ontwikkeling van de 

crèmes stond de volgende vraag steeds centraal: “Hoe zou de natuur dit doen?” Vraag het aan jouw huid. 

Een  kwaliteitsvolle  huidcrème gebaseerd  op biomimicry  moet  (1) een  structuur  hebben dat  zo  dicht  mogelijk 

aanleunt bij de menselijke huidstructuur (DMS= derma-membraan structuur) en moet (2) werkzame stoffen bevatten 

die  quasi  identiek  zijn  aan  de  stoffen  die  van nature  voorkomen  in  onze  huid (  =  huideigen) . (3) Biomimicry 

wetenschap kijkt ook welke wonderen uit de natuur nuttig & veilig zijn voor de bescherming & verzorging van 

onze huid. 

De Mimique huidcrèmes beantwoorden aan die 3 criteria. Huidveroudering of huidproblemen ontstaan wanneer 

de huid  tekorten  vertoont  aan  bepaalde  essentiële  stoffen  of  als  ze beschadigd  is.  Voordelen  van de Mimique 

huidcrème: 

- het natuurlijk evenwicht van uw huid wordt gerespecteerd

- vochtverdamping wordt op een natuurlijke manier geminimaliseerd

- de natuurlijke vetten van uw huid worden niet weggewassen 

- een beschadigde huid wordt op een natuurlijke en doeltreffende wijze hersteld zodat ze opnieuw in balans is. 

Verschil tussen natuurcosmetica & Mimique Skincare
Biocosmetica gaat ervan uit dat extracten uit fauna & flora per definitie goed & veilig zijn voor onze huid. Helaas 

hebben heel wat van die cosmetische fauna & flora extracten  ( o.a etherische oliën, natuurlijke bewaarmiddelen,  

lanoline, ...) een samenstelling die huidvreemd is waardoor ze vaak contactallergieën veroorzaken. Mimique gaat er 

niet zozeer van uit dat alles uit de natuur per definitie goed is voor ons, ze selecteert. Bovendien is natuurcosmetica 

gebaseerd op extractie uit de natuur, terwijl de Mimique huidcrèmes alles te maken hebben met nabootsen/kopiëren. 
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Het gaat er bij ons niet zozeer om wat we uit de natuur kunnen halen, maar wel om wat we van de natuur kunnen 

leren. Extractie ( biocosmetica) versus nabootsen ( Mimique). 

Technische informatie
- alle gebruikte grondstoffen in de crème zijn zuiver, van topkwaliteit en zitten in voldoende hoge concentraties in de 

crème zodat ze ook het gewenste effect hebben op de huid. Het beoogde huideffect van deze grondstoffen werd door 

de grondstofleveranciers zowel in-vitro als in-vivo getest m.a.w: de werking op de huid is bewezen

- De crème bevat bovendien liposomen waardoor alle werkzame stoffen in de crème versmelten met de huid. De 

liposomen hebben eveneens het vermogen om de vochtbalans in de huid te herstellen. Ideaal dus om een vochtarme 

huid te herstellen. Onze liposomen zijn stabiel en slechts 60 nanometer groot waardoor ook uw diepere huidcellagen 

worden gevoed ( dieptewerking van de crème)

- er zitten 0,0% bewaarmiddelen, 0,0% geurstoffen, 0,0 % kleurstoffen, 0,0% paraffine en 0,0% siliconenolie in 

deze crème

- de crème heeft een licht rozige kleur. Dit zijn geen kleurstoffen. Het tomaat-extract ( = lycopeen) geeft die specifieke 

kleur

- de crème heeft een neutrale geur. Er zitten geen geurstoffen of parfum in om u, als consument, te verleiden deze 

crème te kopen. Mimique staat voor puurheid. Voor diegenen die gewoon waren aan geparfumeerde huidcrèmes, is 

een neutrale geur in het begin wennen. 5 minuten na aanbrengen van de crème op de huid, is er geen enkele geur 

meer te bespeuren.

-  deze  crème  zit  verpakt  in een  airless  flesje met  pompsysteem zodat  er  geen  enkele  kans  bestaat  dat 

ziekteverwekkende bacteriën zich nestelen in de crème. Bovendien is de verpakking BPA free. Dit wil zeggen dat de 

plastiek verpakking geen hormoonverstorende stoffen bevat.   

B. Mimique Healthcare: interne verzorging van de huid
Mimique is het 1ste huidverzorgingsmerk dat ook uitgebreid aandacht besteedt aan de correlatie tussen de juiste 

voeding en een gezonde huid. Uit onderzoek is gebleken dat de oorzaak van heel wat huidproblemen ( te vette huid, 

acné,  eczeem,  psoriasis,  …)  niet  bij  de  huid  zelf  ligt,  maar  intern  (  darmproblemen,  hormonale  disbalans, 

immuunproblemen, opstapeling gifstoffen in lichaam, te weinig dagelijks water drinken, …).  Ons lichaam bestaat 

volledig  uit  cellen,  ook  onze  huid.  Opdat  die  cellen  optimaal  zouden  functioneren,  hebben die  cellen  de  juiste 

brandstof nodig. Voeding is die brandstof. Wat je elke dag in jouw mond stopt, heeft een gigantische impact op onze 

lichaamscellen, en dus ook op de gezondheid onze huid. Men zegt niet voor niks: “je bent wat je eet”. Een juist 

voedingspatroon met véél minder tarwe, soja, zuivel, suikers en snelle koolhydraten lost op volledig natuurlijke wijze 

heel wat huidproblemen op, zonder cortisone/antibiotica of andere medicatie. 

Meer informatie rond dé juiste voeding, kan u vinden op onze website www  .  mimique  .  be   onder “Mimique Healthcare”

C. Conclusie
De Mimique huidcrèmes ( externe huidverzorging) in combinatie met dé juiste voeding ( interne huidverzorging) levert 

maximale  resultaten  op  voor  uw  huid,  en  dit  op  100%  natuurlijke  wijze.  Deze  combinatie  is  uniek  in  de 

dermatologie, en bovendien de enige anti-aging die écht werkt. 

D. Privé praktijk: advies op maat 
Voor huidadvies op maat, kan je een privé consultatie boeken op www  .  gezondehuidverzorging  .  be  

E Mimique productengamma
- Mimique Cleansing Milk & Make Up Remover 2IN1 - apothekerscode: 3150737

- Mimique Intensive ( gelaat) - apothekerscode: 3150703

- Mimique Light ( gelaat) - apothekerscode: 3150711

- Mimique Body Lotion - apothekerscode: 3150729
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_____________________________________________________________________________________________

F. Werkzame stoffen in de crème
[Macadamia  olie]

Macadamia olie bevat voornamelijk enkelvoudig onverzadigde vetzuren en is daarom ook een stabiele olie. Haar  samenstelling 

benadert  de  natuurlijke  vetten  onze  huid.  Dit  in  tegenstelling  tot  de  veelgebruikte   “caprylic  capric  triglycerides”  in 

huidverzorgingsproducten die helemaal niet huid-eigen zijn.  Macadamia olie bevat een hoge concentraties aan omega 9 en is een 

goede  bron  voor  palmitoleic  acid/omega  7  (een  huid-eigen  vetzuur)

[Cholesterol]

Cholesterol is een zeer belangrijke vetstof  die voorkomt in onze huid. Het is een bouwsteen van onze celmembranen.  Als de 

huidcellen de “bakstenen” zijn van onze huid, dan is cholesterol ( samen met ceramiden en vetzuren)  een essentieel bestanddeel 

van het “cement” tussen onze huidcellen. Deze vetten zijn noodzakelijk voor een intacte  huidbarrière. Cholesterol is ook in onze 

huidtalg aanwezig voor de soepelheid van de huid. Bij een tekort aan cholesterol in de huid, wordt de huid droog & schilferachtig.

[Lecithine]

Lecithine  =  fosfolipiden.  Fosfolipiden  zijn  huideigen epidermale  lipiden.  Het  zijn  bouwstenen  van  de  celmembranen,   en  een 

bestanddeel van “het cement” tussen onze huidcellagen voor een intacte huidbarrière. Ze bestaan uit  een wateraantrekkend en een  

waterafstotend  deel.

[Moringa  olie]

Moringa olie of Behen olie bevat hoge concentraties aan omega 9. Dit vetzuur komt van nature ook voor in  onze huid. Deze olie 

voelt  zacht  en  aangenaam  op  de  huid.

[Squalene]

Squalene  is  een  huideigen  vetstof  die  van  nature  voorkomt  in  onze  huidtalg

[Sheabutter]

Sheabutter bevat vetzuren, waaronder stearic acid, die in van nature ook voorkomen in onze huid. Het is een rijke olie voor het 

intens  voeden  van  de  huid,  en  heeft  ook  ontstekingsremmende  eigenschappen  door  het  gehalte  aan  vitamine  E.

[Natuurlijke  vitamine  E]

Natuurlijke vitamine E. De Mimique crèmes bevatten voldoende hoge concentraties aan natuurlijke vitamine E.  Dit in tegenstelling 

tot andere merken die te lage concentraties aan natuurlijke vitamine E verwerken in hun crèmes,  of zelfs synthetische vitamine E 

die  minder  werkzaam  is.  Natuurlijke  vitamine  E  is  een  zeer  dure  grondstof.

[Stabiele  vitamine  C]

Stabiele vitamine C. In de Mimique crèmes zit ook natuurlijke vitamine E die de werking van vitamine C versterkt.  Vitamine C is 

essentieel voor de aanmaak van collageen. Het is ook een anti-oxidant dat vrije radicalen neutraliseert  en als het in voldoende 

hoge concentraties in een crème zit kan het ook hyperpigmentatie, veroorzaakt  door de zon, verminderen. De Mimique huidcrèmes 

bevatten hoge concentraties aan stabiele vitamine C. 

[Jojoba-olie]

Jojoba-olie  bevat  hoge  concentraties  aan  Gadoleic  acid/omega  9  vetzuur .  

[Panthenol]

Panthenol = provitamine B5. In de huid wordt D-panthenol omgezet in vitamine B5. Het bevordert  de energietoevoer naar de cellen 

en versnelt de vorming van nieuwe huidcellen. Het zorgt ervoor dat de huid soepeler en elastischer wordt en dat oppervlakkige 

tekenen  van  veroudering  verminderen.  Het  helpt  ook  tegen  irritaties  &  jeuk .  

[Phytosphingosine]

Phytosphingosine behoort tot de familie van de huideigen vetten, en is een essentieel bestanddeel van ceramiden.  Het is aanwezig 

in  de  hoornlaag.  Het  heeft  anti-flammatoire  en  anti-bacteriële  eigenschappen .  

[NMF’s]

Natural  moisterizer  factors= NMF’s  zoals zouten & aminozuren.  Dit  zijn  lichaamseigen stoffen die  het  vocht   in de  hoornlaag 

vasthouden.
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[Ceramide  II  en  III  en  VI]

Ceramide II en III en VI= met 40 procent vormen de ceramiden het grootste deel van de lipiden in de hoornlaag. Als de huidcellen 

de  "bakstenen"  zijn,  dan  zijn  ceramiden  het  "cement"  tussen  de  huidcellen.

[Vitamine  B12]

Vitamine B12 ( cobalamine) kan ingezet worden tegen een droge huid, eczeem, pigmentstoornissen, ... Een gebrek aan vitamine 

B12  kan  de  huid  vroegtijdig  doen  verouderen .  

[Schizophyllan]

Schizophyllan:  is  afkomstig van een kleine witte  paddestoel,  en  heeft  het vermogen om onze langerhanscellen in  de huid te 

triggeren.  Onze  langerhanscellen  zijn  de  immuuncentrale  van  onze  huid.

[Biotine]

Biotine (vitamine H/vitamine B7) is noodzakelijk  voor de cellen, voor de aanmaak van vetzuren.  Het wordt  o.a gebruikt  in de 

behandeling  van  eczeem .  

[Lycopeen  (  provitamine  A)]

Lycopeen: lycopeen is het belangrijkste pigment in de tomaat dat zorgt voor de rode kleur en is een zeer  krachtige anti-oxidant. Het 

is een provitamine A ( bèta caroteen), en beschermt onze huid op een natuurlijke wijze tegen UV-A en UV-B straling. Provitamine A 

wordt  door  het  lichaam  zelf  omgezet  in  vitamine  A,  en  is,  integenstelling  tot  Retinol,  niet  toxisch  voor  ons  lichaam.

[Stearic  acid]

Stearic  acid  is  een  vetzuur  dat  voorkomt  voor  in  de  huidtalg

[Teunisbloemolie]

Teunisbloemolie bevat GLA. GLA is de ontstekingsremmende vorm van omega 6. Het werkt dus onstekingsremmend, en ideaal 

voor  de  behandeling  van  eczeem  of  psoriasis .  

[Hyalorunzuur.]

De Mimique crèmes bevatten 3 verschillende types hyalorunzuur. Hyalorunzuur komt voor in de epidermis en  dermis van onze 

huid. Hyalorunzuur kan grote volumes vocht absorberen, en zorgt eveneens voor volume van de huid.  Naarmate we ouder worden, 

maakt  onze  huid  minder  hyalorunzuur  aan  waardoor  o.a   rimpeltjes  ontstaan.

. 
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