
Infobrochure Mimique Cleansing Milk & Make Up Remover 2in1

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
- Uiterst milde reinigingsmelk voor het gezicht. De natuurlijke huidflora wordt niet beschadigd. 

- Make up Remover: grondig verwijderen van allerhande make up ( foundation, blush, concealer, mascara, eyeliner,  

oogschaduw)

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

blank, jong/oud

- Alle huidtypes

- Ook uitermate geschikt voor de hypergevoelige/allergische huid

Belangrijke gebruiksinformatie
* Bij voorkeur maximaal 1x per dag reinigen, ‘ s avonds. ‘ s Morgens verfrist u uw gezicht louter met lauw of koud 

water. Te frequent reinigen met reinigingsmelk wast de natuurlijke vetten van de huid weg, met als gevolg dat uw huid 

nog vetter of kurkdroog wordt. 
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*  Wat  reinigingsmelk  op  watje  aanbrengen,  watje  met  reinigingsmelk  in  cirkelvormige  bewegingen over  gezicht 

wrijven. Alles afspoelen met lauw water zodat er geen restjes op de huid blijven, en gezicht zachtjes droog deppen 

met handdoek.  

* Wist u dat?: schadelijke ingrediënten in heel wat mascara’s de oorzaak zijn van een allergische reactie of ontsteking 

aan de ogen

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 

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

Een kwaliteitsvolle huidverzorgingsproduct 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 huidverzorgingsproducten beantwoorden aan die 3 criteria. 

Verschil tussen natuurcosmetica & Mimique 
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 huidverzorgingsproducten  alles  te  maken hebben  met 

nabootsen/kopiëren. 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
- er zitten 0,0% bewaarmiddelen, 0,0% geurstoffen, 0,0 % kleurstoffen in deze reinigingsmelk.

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

melk te kopen. Mimique staat voor puurheid. Voor diegenen die gewoon waren aan geparfumeerde gelaatsreinigers, 

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

meer te bespeuren.

-  deze  melk  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, 
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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  huidverzorgingsproducten  (  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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