
BIJSLUITER



“Ik gebruik én adviseer graag 

goede producten. Maar welke 

ingrediënten doen nu echt wat 

voor de huid? Jarenlang heb ik 

me verdiept in onderzoeken over 

huidverzorging. Die kennis heb 

ik uiteindelijk gebruikt om zelf 

producten te ontwikkelen.  

Ik ben trots op het resultaat: 

huidverzorging en make-up van 

hoge kwaliteit, die bovendien 

prettig zijn in gebruik."

Dr. Jetske Ultee

Dr. Jetske Ultee deelt haar kennis met jou op 

www.dr-jetskeultee.nl



EXFOLIANT  
normale tot  
droge huid

SUNCARE  
SPF 15 
gezicht

REPAIR CREAM 
droge en 

gevoelige huid

VITAMIN A SERUM 
alle huidtypen 

CLEANSER  
normale tot  
droge huid

8%  
glycol- 

zuur

EXFOLIANT  
normale tot  
vette huid

SUNCARE  
SPF 30 
gezicht

CLEANSER  
normale tot  
vette huid

1%  
salicyl- 

zuur

MOISTURIZER 
normale tot  
droge huid

SUNCOVER  
SPF 30 

lichaam + gezicht

TONER  
normale tot  
droge huid

TONER  
normale tot  
vette huid

MOISTURIZER  
normale tot  
vette huid

HUIDVERZORGING EXTRA CARE

non-
profit

De ingrediëntenlijst 

van de producten 

vind je in onze webshop



1. CLEANSER | REINIGEN 

2. TONER | KALMEREN

3. EXFOLIANT | PEELEN 

4. MOISTURIZER | VOEDEN

5. SUNCARE | BESCHERMEN

JOUW STAPPENPLAN

VITAMIN A SERUM

REPAIR CREAM

HUIDVERZORGING | 5 STAPPEN EXTRA CAREO
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GEBRUIK JE DE PRODUCTEN VOOR HET EERST? 

De huidverzorging van Dr. Jetske Ultee bevat hoge 

concentraties werkzame stoffen. Het kan zijn dat je  

huid daar eerst aan moet wennen. Bouw het gebruik 

daarom rustig op. Je kunt gerust advies vragen aan  

onze huiddeskundigen voor een opbouwschema.

Test de producten ook altijd eerst even op de 

binnenkant van je arm. 

TIP: De Exfoliant en het 

Vitamin A Serum kun 

je het beste om en om 

gebruiken. Wil je toch 

graag elke dag beide 

producten aanbrengen? 

Gebruik dan de Exfoliant 

in de ochtend en het 

Serum in de avond.

TIP: De gehele dag 

door te gebruiken voor 

alle droge plekjes op 

lichaam en gezicht. Ook 

fijn als lippenbalsem, 

hand- én voetcrème.



 1  CLEANSER

• Breng aan nadat de Moisturizer is ingetrokken

 (tien minuten aanhouden)

•  Gebruik een halve theelepel crème voor je gezicht

• Breng op zonnige dagen om de twee uur opnieuw aan

• Was je gezicht met lauw water 

• Masseer een kleine hoeveelheid Cleanser op de vochtige huid 

• Spoel je gezicht goed af

• Je huid is klaar voor verdere verzorging

• Spray de Toner op een wattenschijfje  

• Veeg rustig over je gezicht 

• Je kunt de Toner ook direct op de huid sprayen 

• Bij een erg vette huid kan de Toner de Moisturizer vervangen

• Start pas als je huid gewend is aan de andere producten

• Bouw het gebruik rustig op (twee tot drie keer per week) 

•  Product kan na gewenning dagelijks worden gebruikt  

• Breng de Exfoliant dun aan, vermijd de huid rond de ogen

• Zorg dat de Exfoliant is ingetrokken (tien minuten wachten)

• Bouw het gebruik, net als de Exfoliant, rustig op

• Bewaar een ongeopende Moisturizer in de koelkast 

• Gebruik overdag aanvullend een zonnebrandcrème

 2 TONER

 3 EXFOLIANT

 4 MOISTURIZER 

 5 SUNCARE 

GEBRUIK

 

Een goede, milde reiniger is een must! Talg, dode huidcellen en 

vuil stapelen zich op in de loop van de dag. Als je dit laat zitten, 

wordt je huid dof. Ze zal er onregelmatig uitzien en je hebt meer 

kans op puistjes. Deze Cleanser reinigt zonder de huidbarrière te 

beschadigen.

De Toner brengt vocht in de huid, beschermt en kalmeert haar. 

Daarnaast zorgt het product ervoor dat de actieve stoffen van de

Moisturizer goed worden opgenomen. Heb je een erg droge 

huid? Vervang de Cleanser in de ochtend door de Toner. Heb je 

een vette huid? Gebruik de Toner in plaats van de Moisturizer.

Een Exfoliant verwijdert dode huidcellen op een milde manier 

en geeft de huid een frisse en egale uitstraling. Deze

Exfolianten bevatten effectieve concentraties glycolzuur of

salicylzuur bij een juiste pH-waarde. Heb je een gevoelige

huid, kies dan voor salicylzuur.

 

 

Deze Moisturizer is een echte mooimaker. Je huid functioneert 

optimaal dankzij een unieke combinatie van beschermende, 

kalmerende, verstevigende en vochtbindende stoffen. 

Zonnebrandcrème is dé antirimpelcrème en onmisbaar in de 

dagelijkse verzorging. De zonnefilters in de producten van 

Uncover Skincare zijn veilig voor de huid en bieden 

bescherming tegen uv-A- en uv-B-straling.

 1  CLEANSER  |  REINIGEN

 2 TONER  |  KALMEREN

 3 EXFOLIANT  |  PEELEN

 4 MOISTURIZER  |  VOEDEN

 5 SUNCARE  |  BESCHERMEN



• Zonder recept verkrijgbaar

• Unieke, stabiele vorm van vitamine A

• Helpt tegen huidveroudering en maakt de huid  

 gladder en egaler

• Ook effectief bij verstopte, vergrote poriën en acne

• Met extra kalmerende en herstellende ingrediënten

• Start pas met het Serum als je huid gewend is aan  

 de andere producten

• Bouw het gebruik rustig op (begin met twee tot drie keer

 per week). Je kunt ervoor kiezen het Serum uiteindelijk 

 om en om te gebruiken met de Exfoliant (je wisselt dan 

 stap 3 in het 5 stappenplan af)

• Doe twee pompjes op je hand en breng het Serum dun aan

• Breng aan na het gebruik van de Cleanser en Toner

• Laat tien minuten intrekken voordat je de Moisturizer

 aanbrengt

AVO
ND

GEBRUIK

Het milde alternatief voor
vitamine A-zuur-crème

VITAMIN A SERUM

EXTRA
CARE

GEBRUIK FLACON

Haal de flacon van het slot door aan de gouden knop

aan de onderkant te draaien. Druk de knop in om het

product op te pompen. Draai na gebruik weer op slot

en plaats de dop op de flacon.

Zwanger? Dan liever niet. Lees er meer over op onze website:

www.uncover-skincare.nl 



• Extra volle, rijke crème 

• Herstelt de huidbarrière

• Kalmeert en verzacht bij droogheid en irritatie 

• Unieke combinatie huideigen lipiden

• Met havermoutextract, panthenol en shea butter  

 voor extra bescherming en hydratatie 

• Ook fijn als lippenbalsem, hand- én voetcrème

• Te gebruiken in combinatie met de overige producten

• Voor de huid die extra bescherming en verzorging  

 nodig heeft

• Ook geschikt voor droge en geïrriteerde plekjes op  

 het lichaam

• De gehele dag door te gebruiken

• Bepaal zelf de gewenste hoeveelheid afhankelijk van de  

 behoefte van je huid

• Breng minimaal twee keer per dag aan bij herstel van  

 irritatie en/of (extreme) droogheid

GEHELE DAG

GEBRUIK

Eerste hulp voor de  
droge en gevoelige huid 

REPAIR CREAM

GEBRUIK TUBE

De Repair Cream zit in een airless verpakking met pompje. 

Je hoeft dus niet in de tube te knijpen. Plaats na gebruik 

de dop terug op het pompje. Tubes die je niet direct  

gebruikt, kun je het beste gekoeld bewaren. 

EXTRA
CARE



 1  FOUNDATION

 2 CONCEALER

 3 POWDER

 4 BRONZER

 5 POWDER BRUSH

• Gebruik om oneffenheden te verdoezelen 

• Bedoeld om de huid te egaliseren, níet om te bruinen 

• Kies een tint die het dichtst bij de eigen huidskleur ligt

• Breng aan over de Moisturizer of Suncare

• Geeft meer dekking dan de Foundation 

• Voor het verhullen van verkleuringen en kringen

• Gebruik onder de ogen, op vlekjes of puistjes

• Kies een tint die iets lichter is dan de huid

• Gebruik om je huid te matteren of Foundation te fixeren  

• Veilig te gebruiken rond de ogen 

• Breng aan met een grote, losse kwast (Powder Brush) 

• Stem de kleur goed af op je Foundation

• Geeft een subtiele kleur en glans aan je huid

•  Kwast van voorhoofd naar jukbeenderen en richting kaaklijn 

• Gebruik een grote, losse kwast (Powder Brush)

• Gebruik voor aanbrengen van Powder of Bronzer

• Tik overtollig poeder af op de pols

• Meng make-up goed in de huid om strepen te voorkomen 

• Regelmatig schoonmaken met de Cleanser of  

 milde shampoo

TIPS

Bevat milde, 

verzorgende  

en kalmerende 

ingrediënten

MAKE-UP

BRUSH  

BRONZERPOWDER

10 30

FOUNDATION 

10

35

20 30

40 45

CONCEALER 

10 35         

NIEUW



Rotterdam, Nederland 

+31 (0)10 - 43 63 276 

uncoverskincare@dr-jetskeultee.nl

www.uncover-skincare.nl 

www.dr-jetskeultee.nl

drjetskeultee dr_jetske_ultee jetskeultee

Volg ons op


