
Geavanceerde natuurlijke verzorgingsproducten voor het 

gelaat en lichaam geïnspireerd door Japanse rituelen en 

gericht op huidverbetering. 



TRIACIDOS 

COMBINATIE ZUREN PEELING 

Sedert eind jaren zeventig brengt Utsukusy zijn meervoudige 

zuren peeling op de markt. Op basis van glycolzuur, melkzuur, 

wijnsteenzuur en salicylzuur zorgt deze krachtige peeling voor 

sterke reducties van diepe rimpels en geeft hij vitaliteit terug 

aan de huid.  

Door zijn samenstelling is deze peeling zeer effectief om don-

kere vlekken op de huid, alsook rimpelvorming te bestrijden. 

Het gebruik van de triacidos zorgt ervoor dat de huid meer vat-

baar wordt voor de actieve stoffen die tijdens de verdere pro-

fessionele behandeling worden gebruikt via serums en crèmes. 

INNOVATIEVE MEDICAL PEELS 
AMANDEL ZUUR | PYRODRUIVEN ZUUR | MELKZUUR 

 
De medical peels van Utsukusy laten toe aan de meeste esthetische 

huidproblemen een oplossing te bieden. Met een pH waarde van 2.5 

tot 3 worden deze peelings geleverd in kit met een pre-peel reini-

gende emulsie en een post-peel, neutralisator. 

 

 

30 % Melkzuur  

voor de droge en gevoelige huid 

30% Amandelzuur  

(bitter amandel) voor de vette en acne huid 

20% Pyrodruiven Zuur 

voor een krachtige anti-aging werking. 

REINIGERS & PEELINGS 

 

BASIC LINE 

BASIS REINIGENDE PRODUCTEN 

Het uitgebreide productengamma voorziet in basis reinigende 

producten voor de professional. Deze producten kunnen worden 

gebruikt als basis en start van elke behandeling. 

 

Deze productlijn is hypoallergeen en niet voorzien van parfums. 

Ze bereiden de huid voor op de meest geavanceerde behandelin-

gen binnen het Utsukusy Cosmetics en Utsukusy Medical gamma. 

 



ENPITSU 

MICRO-NEEDLING Pen 

Onze Enpitsu Micro-Needling pen bevat een naaldhoofd met 12  

fijne naaldjes die de lederhuid of dermis net voldoende pene-

treren om de vrijmaking van groeifactoren te bewerkstelligen. 

Hierdoor wordt de aanmaak van collageen en elastine gesti-

muleerd, waardoor de huid sterker, weerbaarder, egaler van 

kleur en steviger wordt. 

Doel van de  Microneedling pen is de huid te doorprikken, 

waarbij honderden uiterst kleine microkanalen worden ge-

maakt waardoor nieuw collageen aangemaakt wordt en waar-

door de huid verjongt, lijntjes verminderen en littekens ver-

soepelen. 

In combinatie met onze Enpitsu Micro-Needling gaat we krach-

tige serums gebruiken die dankzij deze techniek in de huid 

gaan penetreren en de diepere microkanalen gaat bereiken 

waardoor het verjongingseffect nog wordt versterkt en het 

herstel van de huid wordt versneld. 

Onze Enpitsu Pen is draadloos en 

op verschillende werkstanden en 

dieptes instelbaar. De pen wordt 

geleverd met een oplader, extra 

batterij en is ook in kit verkrijgbaar 

met serums, vliesmaskers en naal-

den. 

PROFESSIONELE SERUMS 

5.0 COCKTAILS EN SERUMS 

Volgende professionele serums zijn specifiek opgebouwd 

voor het gebruik met de micro-needling pen Enpitsu.  

Inhoud: 5 x 5ml   

3.5% Hyaluron Cocktail 

Op basis van 3.5% hyaluronzuur gaat dit serum ervoor zorgen 

dat de huid zijn vochtbalans langer in stand kan houden en gaat 

een langdurige hydratatie voorzien voor de epidermis.Een rimpel-

vullend effect treedt op, ook bij diepere groeven. 

Vitamine Cocktail 

3% vitamine C, 2% Niacinamide 

Vitamines oefenen een trofische functie uit die huidreparatie pro-

cessen stimuleert en een sterke anti-oxidantwerking heeft.  

Verstevigende Cocktail  

2% appel stamcellen, 0.4% argan stamcellen 

Op basis van appel en argan stamcellen geeft dit serum terug 

stevigheid aan de weefsels die onderhevig zijn aan huidveroude-

ring. 

Depigmentatie Cocktail 

4% Melavoide, 5% Niacinamide 

Dit serum is ontworpen om huidproblemen van melanomische 

oorsprong te verminderen. Tegelijkertijd wordt de huidteint ega-

ler en verhoogt de helderheid. 

AGE Killing—Botox-like Cocktail 

2% Argiline, 4% Synake 

Dit innovatieve “Botox-Like” tripeptide gaat de spiercontractie 

verminderen waardoor fijne lijntjes en rimpelvorming wordt te-

gengegaan.  

Collageen Cocktail 

3% Gelita collageen proteïne, 2% gehydroliseerd marine colla-

geen 

Deze cocktail heeft een sterk verstevigende werking en is ontwor-

pen om het gelaat terug in zijn stevigheid te herstellen. De pro-

ductie van natuurlijk collageen en fibroblasten wordt bevorderd. 

MICRO-NEEDLING   



Utsukusy Cosmetics & Utuskusy Medical 

worden in België, Frankrijk en Luxem-

burg exclusief verdeeld door B Professi-

onal BVBA. 

 

 +32 (0)38 865 465 

 

Hoeikensstraat 5 unit 19 

2830 Willebroek 

 België 

 info@b-professional.be 

 info@utsukusy.be 

 

 

 Dagelijkse huidverzorging  

NATUURLIJK GEPIGMENTEERDE COLOR CREAMS 

BB Cream | CC Cream | DD Cream 

Verrijkt met minerale pigmenten, vitamine E, allantoïne, hya-

luronzuur, hydrateren deze gekleurde dagcrèmes de huid inten-

sief en trekt snel in. Ze egaliseren de huid en verfijnen de poriën. 

Oneffenheden zoals pigmentvlekjes, tekenen van vermoeidheid, 

roodheid en fijne lijntjes worden bedekt. Laat uw huid stralen en 

combineer deze creèmes met de natuurlijke teint van uw huid. 

Tevens helpen deze crèmes de huid te beschermen tegen invloe-

den van buitenaf en vroegtijdige huidveroudering dankzij SPF 15. 

Indicatieve retailprijzen: €45/stuk 

HOME CARE KITS 

AGEKILLING | ARTIFICIAL SKIN | DRAGON BLOOD | RESI-

LIENCE | SHASHIMI |SIRTUINAS |VITAMINE |  WAKAI 

Laat uw klanten het effect van de professionele behandeling ook thuis 

voortzetten door gebruik te maken van onze home care kits. Serums en 

crèmes in combinatie met een enzymatische reiniger, flash ampoules of 

cleansing mousse zorgen ervoor dat het resultaat van de salonbehandeling 

ondersteunt kan worden zonder dat aan resultaat ingeboet wordt. 

 

Indicatieve retailprijzen: €110— € 135  

SHARK SAUCE is het nieuwste multi-

functionele serum voor dagelijks ge-

bruik op basis van de meest geavan-

ceerde Japanse dermatologische onder-

zoeken. Dit serum bouwt een schild op 

tegen huidveroudering en garandeert 

bescherming van de huid om deze jong 

en stralend te houden. 

Hoofd actieve bestanddelen: 

5% Niacinamide, Vitamine B3 

1% Licorice Extract (anti-oxidant met depig-

mentatie en anti-age werking) 

1% Wakame (regeneratie van het celmeta-

bolisme) 

0,5% Panthenol (natuurlijke molecule die de 

huid soepel en elastisch maakt) 

0,1% Hyaluron zuur (hydratatie en rimpel-

vullend effect) 

 

SHARK SAUCE 

MULTI FUNCTIONEEL SERUM 


