


PCA SKIN® is en blijft een vertrouwde innovator in 

de ontwikkeling van zeer effectieve professionele 

behandelingen en producten voor thuisgebruik. 

Onze visie is een optimale huidgezondheid, door 

resultaatgerichte oplossingen te bieden die 

ondersteund worden door de wetenschap.

Het formuleren van effectieve producten die de 

gezondheid van jouw huid verbeteren, is een 

belangrijk onderdeel van PCA SKIN®. Met tientallen 

jaren onderzoek selecteren we zorgvuldig de 

ingrediënten, die compatibel zijn met de huid 

om ervoor te zorgen dat de beste resultaten 

worden bereikt zonder onnodige bijwerkingen. 

Daarnaast zijn alle producten dierproefvrij, vrij van 

synthetische kleur- en geurstoffen, minerale oliën, 

lanoline en ftalaten.

Trust the experts
Our journey of improving people’s lives



Corrective cleansing
The first step to healthy skin

Reinig effectief alle huidtypen met een 

verscheidenheid aan reinigers die onzuiverheden, talg 

en make-up verwijderen zonder de huid te ontdoen 

van essentieel vocht.

De reinigers van PCA SKIN® zijn pH-gebalanceerd, 

waardoor de huid intact blijft, uitdroging en acne 

wordt voorkomen en de natuurlijke barrière van de 

huid in stand wordt gehouden.  

Daily Cleansing Oil 
Reinigende, lichtgewicht olie als voorbereiding op een 

schone huid. Verwijdert make-upresten, vuil, talg en 

onzuiverheden. 

 

Daily Exfoliant 
Lichte, milde, hydraterende en exfoliërende reiniger 

die geschikt is voor alle huidtypen. Verwijdert vuil, 

talg en onzuiverheden en bevat 100% biologisch 

afbreekbare en hernieuwbare exfolianten.

Facial Wash 

Verfrissende reiniger die de huid in balans brengt, 

zorgt voor een gehydrateerde huid en egaliseert 

zonder de huid strak of droog aan te laten voelen. 

 

Creamy Cleanser 
Romige, milde hydraterende reiniger verwijdert 

effectief talg, vuil en make-up zonder de huid te 

ontdoen van vocht.



Treatment bars
Targeted cleansing ingredients

Deze unieke cleansing bars in een potje 

benadrukken krachtige ingrediënten die zich 

richten op diverse huidproblemen: pigment, acne, 

psoriasis en andere droge huidproblemen.

Geweldig voor gebruik met reinigingssponsjes, 

kunnen deze effectieve cleansing bars zowel op 

het gezicht als lichaam gebruikt worden.

Pigment Bar 
Luxe opschuimende reiniging die geformuleerd is om 

een ongelijkmatige teint te verhelderen en de huid te 

kalmeren. 

 

Blemish Control Bar 
Luxe opschuimende reiniging met een antibacteriële 

werking die ontstekeningen voorkomt en genezing 

van de huid stimuleert.

Dry Skin Relief Bar 
Luxe opschuimende reiniging die een droge huid 

comfort geeft en daarnaast roodheid, jeuk, irritatie en 

schilfering vermindert. 



Daily toners
Smooth, radiant skin

Een toner is een geweldige stap in huidverzorging, vooral 

voor mensen met een vette of acne-gevoelige huid, omdat 

deze lichte formuleringen helpen om overtollig vuil en talg te 

verwijderen en tegelijkertijd gezonde hydratatie van de huid 

ondersteunen.

Voor degenen die graag een toner gebruiken, kunnen PCA 
SKIN

®
 toners de poriën verfijnen, hydrateren en overtollige 

talg verwijderen. Er is een formule voor alle huidtypen, ook 

voor degenen met een droge of vette huid. 

Nutrient Toner 
Toner die de poriën verfijnt, mild exfolieert en de huid 

voedt op basis van vitaminen en enzymen.  

 

Smoothing Toner 
Alcohol-vrije zuiverende toner die de huid exfolieert, 

poriën verfijnt en de huid glad en helder maakt 

zonder deze te ontdoen van vocht.

Hydrating Toner 
Hydraterende toner die de huid fris en in balans 

houdt, terwijl het bescherming biedt tegen vrije 

radicalen.



Masks and exfoliants
Weekly at-home treatments

Om de gezondheid van de huid te verbeteren tussen 

professionele behandelingen door, kunnen maskers en 

exfolianten in elk thuisregime worden toegepast. 

Afhankelijk van je huidtype- en conditie kunnen maskers en 

exfolianten, zoals het Hydrating Mask en Hyaluronic Acid 
Overnight Mask maximaal drie á vier keer per week in de 

avond worden gebruikt.

Detoxifying Mask 

Zuiverend houtskoolmasker dat de poriën verfijnt, talg 

absorbeert, onzuiverheden vermindert en een heldere 

teint ondersteunt. 

 

Hydrating Mask 

Hydraterend masker dat de huid kalmeert, de 

huidbarrière versterkt en irritatie vermindert. 

 

Hyaluronic Acid Overnight Mask 

Hydraterend en verjongend masker dat de huid  

‘s nachts intensief voedt, verheldert en kalmeert.

Revitalizing Mask 

Door toegevoegde fruitzuren werkt dit masker 

huidvernieuwend, kalmerend en geeft de huid een 

gezonde glow. 

 

Purifying Mask 

Twee-in-een masker op kleibasis dat de huid ontgift, 

zuivert en exfolieert op milde wijze, waardoor de huid 

glad en helder wordt. 

 

Pore Refining Treatment 
Krachtige exfoliant dat de huid reinigt, talg en 

onzuiverheden absorbeert en de poriën verfijnt voor 

een gladde huid.



Advanced correctives
Treatment-worthy correctives

Met behulp van geavanceerde wetenschap, technologie 

en combinaties van ingrediënten verbeteren deze 

toonaangevende corrigerende producten de gezondheid van 

de huid aanzienlijk.

Verminder fijne lijntjes en rimpels, verbeter de hydratatie 

van de huid en de barrièrefunctie, minimaliseer roodheid en 

gevoeligheid en verbeter de algehele gezondheid van de huid 

met deze corrigerende producten van professionele kwaliteit.

ExLinea Pro Peptide Serum 

Geavanceerd serum dat de aangezichtsspieren 

ontspant om zichtbare mimische expressielijnen te 

verminderen. 

 

Resveratrol Restorative Complex 

Dit krachtige anti-oxidantserum voor de nacht 

verheldert en versterkt de huid en beschermt tegen 

celbeschadiging. 

 

Vitamin b3 Brightening Serum 

Multifunctioneel serum dat hyperpigmentatie en een 

ongelijkmatige teint verheldert en de huidbarrière 

verbetert voor een egale en heldere huid.

Dual Action Redness Relief 
Huidherstellend serum dat roodheid en gevoeligheid 

vermindert en tegelijkertijd de barrièrefunctie van de 

huid verbetert. 

 

Hyaluronic Acid Boosting Serum 

Dit comfortabele hydraterende serum geeft de huid 

volume en stimuleert de aanmaak van lichaamseigen 

hyaluronzuur. 

 

Pigment Gel Pro 

Serum dat hardnekkige hyperpigmentatie vermindert 

en beschermt tegen het ontstaan van nieuwe 

pigmentatie met het unieke SynerPro Complex.



Retinol solutions
Industry-leading retinol formulations

Deze unieke retinolformuleringen combineren retinol 

met ondersteunende ingrediënten om vier uitdagende 

huidproblemen aan te pakken: acne, veroudering, 

gevoeligheid en hyperpigmentatie.

PCA SKIN®
 introduceerde deze toonaangevende 

retinolformules die zich echt onderscheiden van de rest. Met 

behulp van het geavanceerde OmniSome®®
 delivery system, 

worden de belangrijkste ingrediënten gedurende 10 uur 

dieper in de huid afgegeven voor superieure resultaten en 

minder irritatie.

Intensive Clarity Treatment 
Speciaal ontwikkeld voor de acne-gevoelige huid 

door de toevoeging van Salicylzuur. Ondersteunt een 

heldere teint en vermindert acne break-outs. 

 

Intensive Age Refining Treatment 
Ultiem geschikt voor de ouder wordende huid. 

Minimaliseert fijne lijntjes en rimpels, verstevigt de 

huid en verheldert een ongelijkmatige teint 

 

Intensive Brightening Treatment 
Ideale retinolbehandeling voor een pigment-

gevoelige huid. Het zorgt voor een egale, heldere en 

stralende teint. 

 

Retinol Treatment for Sensitive Skin 

Samengesteld om roodheid en tekenen van 

veroudering te verminderen zonder irritatie. 

 



Powerful antioxidants
Daily essentials for optimal skin health

Elk huidverzorgingsregime heeft een vitamine C product 

nodig. Deze essentiële dagelijke anti-oxidant helpt 

verkleuring te verminderen en de huid te versterken 

en beschermt de huid tegen vroegtijdige tekenen van 

veroudering. Vitamine C en E producten die L-ascorbinezuur 

en tocoferol gebruiken en geen water, zullen de beste 

resultaten opleveren.

De vitamine C producten van PCA SKIN®
’ zijn baanbrekende 

producten die hoge percentages L-ascorbinezuur en tocoferol 

combineren in houdbare formules, zonder vettig aan te 

voelen.

C&E Advanced 

Dit serum biedt optimale bescherming tegen vrije 

radicalen, terwijl de huid wordt gehydrateerd en alle 

belangrijke huidprocessen worden hersteld met 20% 

Vitamine C en Tocoferol.

 

 

C&E Strength Max 

Dit serum biedt optimale bescherming tegen vrije 

radicalen, terwijl de huid wordt gehydrateerd en alle 

belangrijke huidprocessen worden hersteld met 20% 

Vitamine C.

 

 



Spotbehandelingen richten zich op specifieke 

probleemzones op de huid, waaronder acne, fijne 

lijntjes en donkere vlekken. Deze formules bevatten 

doorgaans hogere percentages huidverbeterende 

ingrediënten, omdat ze niet aangebracht worden 

op het hele gezicht.

Spotbehandelingen zijn de eerste corrigerende 

producten die op de huid worden aangebracht, 

zodat ze volledig in de huid kunnen worden 

opgenomen, voordat de andere producten worden 

aangebracht.

Spot treatments
The answer to smooth, clear, and even skin

ExLinea 

Dit serum ontspant de mimische spieren in het 

gezicht, hierdoor worden rimpels verminderd. 

Daarnaast wordt de ouder wordende huid 

gehydrateerd, verzacht en verstevigt. 

 

Acne Gel 
Dit serum zuivert de huid, de talgproductie wordt 

verminderd en voorkomt post-inflammatoire 

hyperpigmentatie. 

 

Pigment Gel HQ Free 

Dit verhelderende serum vermindert op effectieve 

wijze diverse soorten hyperpigmentatie zonder 

hydrochinon. 

 

Acne Cream 

Deze actieve crème met 5% Benzoylperoxide zorgt 

voor zuurstof in de poriën, waardoor de acne- 

veroorzakende bacterie niet kan overleven. 

 



Corrective serums
Full-face treatments

Corrigerende serums zijn de beste manier om een 

aangepast thuisregime te creëren. Serums voor het 

hele gezicht kunnen huidproblemen verminderen 

en toekomste schade voorkomen.

Er kunnen meerdere serums over elkaar worden 

aangebracht, wat ideaal is voor mensen die 

meerdere huidproblemen willen aanpakken.

Anti-Redness Serum 

Uniek serum met bewezen positieve verzachtende 

en kalmerende effecten bij een gevoelige huid die 

vatbaar is voor roodheid, rosacea en een verstoorde 

huidbarrière. 

 

Hydrating Serum 

Dit hydraterende en anti-oxidant serum geeft de huid 

een gezonde uitstraling en herstelt de barrièrefunctie 

voor een voller uitziende huid. 

 

Total Strength Serum 

Dit serum op basis van peptiden minimaliseert het 

verschijnen van fijne lijntjes, rimpels en poriën, terwijl 

het de verouderende huid verstevigt, verstrakt en 

versterkt. 

 

Rejuvenating Serum 

Serum op basis van epidermale groeifactoren helpt 

zichtbare tekenen van veroudering te verminderen en 

laat de huid weer stralen. 

 

Resurfacing Serum 

Dit huidvernieuwende serum exfolieert de huid mild, 

verheldert pigmentatie, vermindert fijne lijntjes, 

hydrateert en kalmeert voor een zachte, zuivere en 

stralende huid met een gezonde huidbarrière. 



Targeted solutions
No more forgotten zones

Gerichte oplossingen omvatten producten die zeer 

specifieke gebieden behandelen, zoals de ogen, 

lippen en nek, evenals producten om poriën te 

minimaliseren.

Deze reeks producten zijn gericht op de gebieden 

die vaak als vergeten zones worden beschouwd 

en die meestal als eerste tekenen van veroudering 

vertonen. 

Ideal Complex Revitalizing Eye Gel 
Deze oogcrème met lichte geltextuur versterkt, 

verstevigt en lift de huid rond de ogen, inclusief het 

ooglid. 

 

Ideal Complex Restoratice Eye Cream 
Romige oogcrème die de huid rond de ogen versterkt, 

verstevigt en lift, inclusief het ooglid. 

 

Hyaluronic Acid Lip Booster 
Hydrateert direct, maakt de lippen voller en 

stimuleert de aanmaak van collageen om liplijnen te 

verminderen.

Overnight Lip Mask 

Leave-on formule die de lippen voedt, verzacht en 

zorgt voor gladdere lippen gedurende de nacht. 

 

Perfecting Neck & Decolleté 

Deze crème voor de nek en het decolleté geeft 

snel resultaat om een gladdere en jongere huid te 

verkrijgen. 

 

Pore Minimizer Skin Mattifying Gel 
Deze matterende gel vermindert de talgproductie en 

verfijnt de poriën voor een matte huid.



Hydrators
Experience all levels of moisturization

Alle huidtypen hebben een moisturizer nodig, zelfs 

de vette huid. Een nachtcrème is belangrijk om de 

huid zacht en soepel te houden. Regelmatig gebruik 

kan een gezonde barrièrefunctie en langdurig 

vochtretentie behouden.

PCA SKIN® biedt een assortiment van dag- en 

nachtcrèmes die verschillende niveaus van 

hydratatie bieden, afhankelijk van ieders huidtype en 

huidprobleem.

ReBalance 

Deze kalmerende en hydraterende voedende crème 

werkt verzachtend op roodheid en irritatie. 

 

Collagen Hydrator 
Deze rijke anti-ageing crème werkt hydraterend, 

verstevigend en heeft een anti-oxidante werking. 

 

Silkcoat Balm 

Deze anti-ageing crème legt een filmlaagje op de 

huid, heeft een anti-oxidante werking en herstelt de 

huidbarrière. 

 

Après Peel Hydrating Balm 

Deze crème werkt hydraterend voor een normaal tot 

droge, rijpere huid.

Clearskin 

Deze crème kalmeert de geïrriteerde huid, bestrijdt 

bacteriën en vermindert ontstekingen. 

 

HydraMatte 

Deze gel-achtige moisturizer met een poedermatte 

finish biedt lichtgewicht hydratatie en creëert een 

gladde en stralende huid. 

 

HydraLuxe 

Deze luxe hydraterende crème hydrateert, verstrakt 

en verjongt de huid. 

 

Body Therapy 

Deze bodylotion met 12% Melkzuur hydrateert de huid 

en werkt licht exfolieërend op dode huidcellen voor 

een gladdere huid.



Broad spectrum SPF
Sun protection enhanced with antioxidants

Wat je levensstijl ook is, PCA SKIN® heeft een 

zonnebrandcrème voor jou. Geformuleerd met 

toegevoegde anti-oxidanten en met verschillende 

hydratatieniveaus, zijn deze breedspectrum 

zonnefilters gemakkelijk aan te brengen onder 

make-up en kunnen bij elk type activiteit gebruikt 

worden.

Alle PCA SKIN® zonnebrandcrèmes worden 

aanbevolen door The Skin Cancer Foundation voor 

dagelijks gebruik.

Weightless Protection Broad Spectrum SPF 45 
Optimale zonbescherming voor de 

ontstekingsgevoelige, vette huid. 

 

Sheer Tint Broad Spectrum SPF 45 

Biedt optimale zonbescherming met een tintje en 

zorgt voor een egale en gezonde teint. 

 

Daily Defense Broad Spectrum SPF 50+ 

Dit twee-in-een product biedt zowel zonbescherming 

als hydratatie met een mooie finish op de huid.

Hydrator Plus Broad Spectrum SPF 30 

Dit twee-in-een product biedt zowel zonbescherming, 

hydratie en comfort. 

 

Active Broad Spectrum SPF 45 

Biedt optimale zonbescherming voor gezicht en 

lichaam en is waterresistent. 

 



www.pca-skin.nl


