
HFL Dermoleen Cream 
Draagt bij aan de bescherming 
en hydratatie van de (licht) droge huid.

Natural 
Moisterizing 

Factor

hfllaboratories.com 
Established in the Netherlands since 2005

HFL laboratories
Supplier in own patented product line



Waarom HFL Dermoleen Cream? 

Dermoleen biedt een aangename en effectieve verzorging door middel van het 
reguleren van de vocht huishouding. Dermoleen Cream is door de bestanddelen 
waaronder Ureum, actief tegen droge plekjes en schilfers. Daardoor is het zowel te 
gebruiken als dagelijkse verzorging. Bij huidaandoeningen is het sterk aangeraden  
om tevens de HFL Bodygel te gebruiken en eventueel de Dermoleen Cream te 
combineren met Roselan Balm.

De Dermoleen Cream bevat hydrofiele  ingrediënten die zorgen dat de opperhuid 
gehydrateerd wordt. Daarnaast is het een oppervlakkige exfoliant voor lichte 
huidschilfering. Doordat de Dermoleen Cream Ureum (10%) bevat is het een uiterst 
geschikt product voor diabetici. Ureum is een natuurlijke, lichaamseigen stof  en is zo 
bijzonder omdat het vocht vasthoudt in de huid. Ureum is één van de zogenaamde 
‘Natural Moisterizing Factors’ en zorgt ervoor dat de huid optimaal gehydrateerd wordt. 
Ook zorgt het voor het verwijderen van overtollige huidschilfers. Ureum is dus een heel 
goed ingrediënt om de huid weer zacht en soepel te doen laten aanvoelen. Let op dat 
Ureum bij hoge percentages kan irriteren. Bewezen is dat 10% het beste percentage is!

De Dermoleen Cream is een crème die niet vet is en goed binnendringt in de huid.

Behandeling
•   Gebruik tweemaal daags.
•   Bij ernstige harde huid problemen kunt u dit product perfect combineren met de  

HFL Roselan Balm
•   Gebruik niet teveel! De crème wordt dan mooi opgenomen door de huid.

Wilt u meer informatie over ervaringen of het behandel traject met de HFL Dermoleen 
Cream? Uw behandelaar kan u daar optimaal over informeren.
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125ml     

Dermoleen Cream & Roselan Balm
Foto: Salon Leedie, Eindhoven

resultaat in 3 weken


