
 

 

 
 

 

Micellar Mousse™ 

Purifying & Nourishing Effortless Rinse-Off Cleanser 

 

Inspiratie Micellar Mousse gaat een stap verder door een ultra-romige textuur te 

produceren die sneller en effectiever is bij het verwijderen van make-up dan 

micellair water en traditionele schuimreinigers. Micellar Mousse is in staat 

om zware make-up te verwijderen, terwijl het uiterst zacht is voor de huid. 

Geschikt voor zelfs de meest gevoelige huid. 

  

Oplossing Skin Ageing 

  

Onderzoek Medik8 heeft klinische studies uitgevoerd om de effectiviteit van Micellar 

Mousse in vergelijk met normale micellaire waters te testen. 



 

 

 

Werking 
 

 

MICELLAR MOUSSE 

 

Traditionele micellaire waters hebben geen schijn van kans tegen deze ultra-romige, 

sulfaatvrije mousse die make-up en vuil moeiteloos verwijdert. Slimme reinigingsmicellen, 

doordrenkt met voedende olijfolie, verfrissen zachtjes de huid terwijl moringa extract 

vervuilde deeltjes aanpakt, snel en eenvoudig de dag wegwassen zonder enig residu en 

zonder gebruik van wattenschijfjes. Super zacht voor zelfs de meest gevoelige huid.  

Micellar Mousse laat de huid gehydrateerd, verfrist en nooit strak. 

 

 

 

 

 

 

 

MICELLAR MOUSSE 

REINIGEN ZONDER 

WATTENSCHIJFJES 

VOEDEND 
BESCHERMING TEGEN 

VERVUILING 

Veel handiger dan normaal micellair 

water, beter voor het milieu en het laat 

geen residu achter op de huid. Bespaart 

tot 1100 wattenschijfjes per jaar.  
 
 
 
 

Olijfolie wordt ingekapseld in de 

micellen en vrijgegeven bij contact, 

waardoor de natuurlijke beschermende 

barrière van de huid wordt gevoed. 

Essentiële lipiden worden hersteld en 

de hydratatie wordt gebalanceerd. 

Moringa Oleifera Seed Extract werkt 

als een antioxidant om te beschermen 

tegen oxidatieve stress, veroorzaakt 

door vervuiling. Het vormt een 

beschermlaagje op de huid tegen 

schadelijke deeltjes in de lucht.  
 

MOUSSE FORMULE 

Haal het beste uit twee werelden – 

Micellar Mousse is eenvoudiger en 

sneller dan traditionele micellair water 

en traditionele schuimreinigers. Het 

heeft de zachtheid van Gentle Cleanse 

en de make-up verwijderingskracht 

van normale micellair water. 



 

 

Hoofdingrediënten 
 

 

Het beste van beide werelden, de kracht van micellaire reiniging in een luxueus, romig 

mousse-formaat. Verwijdert moeiteloos make-up en vuil terwijl het uiterst zacht is voor de 

huid.  

 

 

 

 

Aanbevolen aan ● Klanten die een snelle, effectieve make-up reiniger willen 

● Klanten met een gevoelige huid 

● Klanten die een meer duurzame reiniger willen  

 

 

Ingrediënten 

OLIJFOLIE MORINGA 

EXTRACT 

GLYCERINE 

Lost de onzuiverheden van de 

dag voorzichtig op uit de huid, 

voedt de natuurlijke huidbarrière 

van de huid en vult de natuurlijke 

oliën aan.  

Rijk aan oliezuur, een essentieel 

vetzuur bekend om zijn 

hydraterende en voedende 

eigenschappen. Het vormt 

tevens een filmlaagje over de 

huid zodat deze beschermd 

wordt tegen milieu-invloeden 

van buitenaf. 

Bevat een natuurlijke vocht-

vasthoudende werking in de huid 

en verbetert de barrièrefunctie 

van de huid. 
 



 

  

Gebruiks-

aanwijzing 

Masseer een paar pompjes Micellar Mousse in de ochtend en avond in het gezicht, de 

hals en het decolleté. Spoel het af met water. 

 

 

Klinisch getest 

 

 

 

 

Completeer de 

routine 

Ochtend 

 

Advanced Day Total Protect™  

Anti-Ageing Moisturiser SPF 30 | 5* 

UVA 

 

Advanced Day Eye Protect™  

Age-Defying Eye Cream 

SPF 30 | 5* UVA 

Nacht 

 

Crystal Retinal 6™  

Stable Retinal Night Serum Super-

Strength Vitamin A 

 

Advanced Night Restore™ 

Rejuvenating Cellular Repair Cream 

 

 

Professional  

 

Aanbevelingen 

Deep Hydration Facial  

 

Een complete, voedende en comfortabele gezichtsbehandeling om de vitaliteit van 

de huid te herstellen. Door zachte exfoliatie is Medik8's kenmerkende mix van 

actieve ingrediënten in staat om langdurige vochtopname en diepgaande 

hydratatie te bieden. 
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SNEL HYDRATATIE

ED
ZUIVER 

Micellar Mousse 

verwijdert make-up 

sneller dan normaal 

micellair water* 

Ervaart een 

gevoede huid na 

gebruik van 

Micellar Mousse* 

Vindt de huid 

zachter na gebruik 

van Micellar 

Mousse* 

In een onderzoek van 30 mensen die Micellar Mousse hebben gebruikt. 



Light Peel™ 

Een milde peeling bestaande uit zuren van laag-niveau voor een comfortabele 

eerste peelervaring. 

Gebruik 

Aanvullende 

informatie 

Prijzen

PAO: 12 maanden 

Houdbaarheid: 30 maanden 

Tot 100 applicaties (retail) 

Alleen externe applicatie. Vermijd oogcontact. Indien het product in contact 

komt met de ogen, dan grondig uitspoelen. Ingeval van irritatie het gebruik 

staken.

Inkoopprijs 40 ml: € 5,95
Advies verkoopprijs 40 ml: € 10,50

Inkoopprijs 150 ml: € 15,25
Advies verkoopprijs 150 ml: € 28,95

BESCHIKBAAR IN TWEE FORMATEN

Travel Size 

40mL 

Retail 

150mL 



 

  

Marketing tools 

 

 

 

Salestips & 

kenmerken 1.  
GEVOELIGE HUID 

100% sulfaatvrij en geschikt voor gevoelige huidtypen. Gebruikt 

zachte actieve stoffen die make-up en vuil zachtjes verwijderen voor 

een verfrissende huid. Zorgvuldig spoelen van de huid zodat de actieve 

stoffen nooit te lang in contact komen met de huid om irritatie te 

veroorzaken. 

 

 

2. 
GEEN UITDROGING 

Minder uitdrogend dan micellaire waters. Olijfolie voedt de 

huidbarrière en houdt vocht vast om het strakke gevoel na de reiniging 

te verlichten. De huid wordt gevoed en gehydrateerd. 

 

 

 

3. 
SNELLE REINIGING 

Sneller in het verwijderen van make-up dan traditionele micellaire 

waters. Micellar Mousse breekt make-up veel sneller af en maakt het 

reinigen snel en eenvoudig. Gemiddeld wordt 1,5 minuut bespaart 

door Micellar Mousse te gebruiken.  
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