Oxygenetix, de enige echte zuurstofdoorlatende foundation en moisturizer
Oxygenetix Breathable Foundation is een innovatieve foundation die littekens bedekt die het gevolg
zijn van een ingreep, bijdraagt aan hun genezing en ze vermindert – of zelfs laat verdwijnen.
Ontworpen voor artsen bedekt en behandelt Breathable Foundation een enorme diversiteit aan
huidproblemen: huidbeschadiging, verwondingen, uitslag, droge, gebarsten huid, littekens door acne,
rosacea en andere huidaandoeningen. Bij postchirurgische littekens zijn patiënten gerustgesteld en
onder de indruk dat het netjes camoufleren van de sporen van de operatie onder de nazorg valt.
“Ceravitae”, het overdadige zuurstofcomplex in Breathable Foundation, stimuleert de groei van
collageencellen en bindweefsel in de ouder wordende of beschadigde huid.
Cosmetische ingrepen kunnen het uiterlijk van de huid verbeteren. Toen Oxygenetix begon met het
ontwikkelen van Breathable Foundation was het minimaliseren van “verloren” tijd en
littekenvorming die het gevolg zijn van een ingreep het doel dat ons voor ogen stond.
De laboratoria (FDA-gecertificeerd) van Oxygenetix en onze wetenschappers op het gebied van
genetica en productsamenstelling zijn bij het samenstellen en testen van deze revolutionaire
foundation gaan samenwerken met cosmeceutical designer Barry Knapp. Nooit eerder werd er een
make-up ontwikkeld dat de aangetaste of verouderende huid zo sterk ten goede komt. Zodanig zelfs
dat dit van directe invloed kan zijn op de resultaten van een ingreep, zowel lichamelijk als geestelijk.
Het is meer dan een volledig dekkende foundation; Breathable Foundation werkt kalmerend en
stimuleert de groei van cellen. Op het gebied van wondmanagement gaat Breathable Foundation het
vormen van littekenweefsel tegen en het ziet er uit alsof de patiënt helemaal niets op heeft. Het is
letterlijk het effect van een tweede huid.
Breathable Foundation is inmiddels een essentieel hulpmiddel voor artsen en deskundigen op het
gebied van huidverzorging met hart voor hun patiënten, om de periode dat zij “uit de running” zijn
ook waardevol te laten zijn. Het geeft de patiënt de mogelijkheid om na een ingreep een bijna
normale routine op te pakken en nog effectiever te herstellen. Een onafhankelijk “split-face”
onderzoek wijst uit dat er betere resultaten werden geboekt bij het gebruik van Breathable
Foundation dan bij een traditioneler protocol.
We raden ten zeerste aan om littekens uit de zon te houden of in te smeren met een
zonnebescherming, aangezien schade door zon het herstel en het vervagen van littekens bemoeilijkt.
Wanneer postoperatieve verzorging met Breathable Foundation, met zijn SPF 25 fysische UVA/UVB
zonnebescherming, op de juiste wijze wordt toegepast, zullen de meeste littekens vervagen totdat ze
bijna onzichtbaar zijn.
Wat dacht u van nog meer goed nieuws! Deze cosmetica werkt heel goed samen met verschillende
huidtinten – zo goed dat zelfs meerdere lagen volledige dekking niet opvallen! De sporen van recente
ingrepen in het gezicht worden netjes gecamoufleerd, waardoor iedere patiënt wordt gerustgesteld
en zij zelfvertrouwen krijgen en zelfverzekerder worden. Het kalmeert en bedekt zelfs derdegraads
brandwonden. Daarom is Breathable Foundation de enige make-up die momenteel wordt gebruikt
voor patiënten met brandwonden.
Het is zo licht dat het niet eens voelt alsof u make-up op hebt. Onderzoeken wijzen uit dat het tot
dertien keer minder afgeeft dan andere cosmetica! Wat houdt dit in? Het betekent dat u gewoon
kunt gaan zwemmen, dansen, joggen en fitnessen – het geeft niet af op kleding! Het blijft zitten,
ongeacht hoe warm of hoe vochtig het buiten is. Het is waterafstotend tot wel 90 minuten in het
water. Beroemdheden gebruiken het graag tijdens fotoshoots omdat het onder de hete lampen niet
in een gesmolten brij verandert.

Het blijft uren zitten en ziet er ook ’s middags nog fris uit… Dit betekent dat bijwerken in de loop van
de dag niet nodig is! Hierdoor wordt de huid dus niet onnodig geïrriteerd doordat het product
opnieuw moet worden aangebracht. En hoe langer Breathable Foundation wordt gebruikt, des te
beter zal de huid herstellen en ze zal strakker en voller worden.
Dit moet u ook nog weten over Oxygenetix Breathable Foundation:









Niet-comedogeen (poriën raken niet verstopt)
Vrij van olie
Niet geparfumeerd
Gecertificeerde biologisch ingrediënten
Bevat SPF 25 (voor UVA/UVB zonnebescherming)
Droogt niet uit – houdt lichaamseigen vloeistoffen vast – zelfs na wat agressievere
huidvernieuwingsbehandelingen
Hypoallergeen (minder allergische reacties dan met andere cosmetische producten)
Irriteert de gevoelige huid niet (kan na de meeste cosmetische ingrepen veilig worden gebruikt).

Veel resultaten van cosmetische operaties zijn afhankelijk van de protocollen die voor en na de
operatie gelden. De beste resultaten worden geboekt door de postoperatieve instructies of
postoperatieve behandeling van de artsen op te volgen en door Oxygenetix Breathable Foundation
te gebruiken voor dekking en bescherming.
Een van de bepalende factoren in de innovatieve Breathable Foundation is Ceravitae:
- Door grote hoeveelheden zuurstof aan te leveren doet Ceravitae het “zware werk” op het gebied
van het genereren van jonge, frisse en volle huidcellen. Ceravitaes “trainende” effect stimuleert nou
net die essentiële productieve cellen om nog harder werken.
Het heeft een natuurlijke basis van Aloë Barbadensis:
- Aloë Barbadensis werd door Portugese zeevaarders meegenomen naar Barbados. Dit was de enige
plant die op de schepen groeide en ze was geschikt om een grote diversiteit aan verwondingen te
behandelen. Haar antibacteriële kwaliteiten beschermen de beschadigde huid terwijl de
samentrekkende werking dode oppervlaktecellen verwijdert.

PRODUCTEN
Breathable Pro-healing Foundation
Oxygenating Foundation is de perfecte foundation voor een geweldige huidverzorging:
Het is niet alleen de eerste echte ademende make-up; de foundation bevat ook het Ceravitae
Complex, een formule (waar patent op aangevraagd is) waarvan is bewezen dat hij de
zuurstofopname verhoogt, aanmaak van huidcellen stimuleert en het genezingsproces na de meeste
ingrepen versnelt.
Oxygenating Foundation geeft een volledige en natuurlijke dekking, zelfs voor de overgevoelige en
beschadigde huid.

Of het nou zonder basisproduct of over Oxygenetix moisturizer wordt aangebracht, Oxygenating
Foundation werkt als een tweede huid, aangezien het de huid laat ademen en doordat er geen oliën
met occlusieve eigenschappen zijn toegevoegd die het natuurlijke genezingsproces van het lichaam
kunnen verstoren.
Met deze tweede-huid technologie wordt een afleversysteem gecreëerd waardoor Ceravitae
bijdraagt aan:
1) het versnellen van bindweefselreconstructie
2) het systematisch opbouwen van collageenlagen
3) het ondersteunen van de natuurlijke genezing van de huid
De resultaten:
1)
2)
3)
4)

Minder “verloren” tijd
Volledige en onopvallende dekking vanaf dag één
Minder littekenweefsel
Constante bescherming wanneer het met regelmaat wordt gebruikt

Aanvullende voordelen van Oxygenetix Foundation zijn:







waterafstotend tot wel 90 minuten
bevat SPF 25
beschikbaar in 10 afwisselend te gebruiken, kleurcorrigerende tinten
geeft niet af
hypoallergeen
volledig irritatievrij, zelfs bij acne, rosacea, psoriasis of eczeem

Let op: de kleuren zijn enkel ter referentie. Een perfecte match is niet mogelijk door afwijkingen die
bijvoorbeeld kunnen ontstaan met het monitorbeeld.
Breathable Pro-healing Moisturizer
Oxygenetix Oxygenetix Moisturizer:
Oxygenetix Face Moisturizer bevat dezelfde ademende samenstelling als de Oxygenetix Foundation
die werkt als een “tweede huid”. De meeste moisturizers verdwijnen in de huid of blijven op het
huidoppervlak liggen. Dit kan de huid verstikken doordat de essentiële toevoer van zuurstof wordt
geblokkeerd.
Oxygenetix Face Moisturizer vormt een ademende “tweede huid” die directe hydratering mogelijk
maakt terwijl de tekenen van de ingreep minder zichtbaar worden. Het maakt de huid voller
waardoor er een perfect palet achterblijft voor Oxygenetix Foundation. Alle hyaluronzuren en de
PCA’s zorgen ervoor dat de huid optimaal wordt gehydrateerd en tegelijkertijd wordt beschermd

