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Dr. Med. Ilan Karavani
Scientific Research & Development of the 

YourSkinTypeTM Scan Software

In 2000, vlak na het millennium congres van IMCAS Paris, startte Dr. Karavani met zijn team 
een uitgebreid onderzoeksproject over huidanalyse en huidveroudering. Het toeval wilde 
dat zijn anti-ageing kliniek in hetzelfde gebouw gevestigd was als een kinderdagverblijf. 
Jaren lang werden huidanalyses van baby’s vergeleken met die van bejaarden tot het team 
uiteindelijk de algoritmen van huidveroudering ontdekte. Kort daarop werd de geheime taal 
van de huid ontcijferd en weergegeven in een code, de huidcode. Een nieuwe indeling in 
huidtypes was geboren. 

In 2006 werden deze bevindingen innoverend bevonden en als patent erkend. In 2007 
verschijnt het YourSkinType™ meetsysteem voor huidanalyse in een software versie. Sinds 
2008 past Dr. Karavani deze technologie en kennis toe voor het adviseren van esthetische 
behandelingen volgens huidtype. 

Dr. Karavani houdt zich momenteel bezig met de research en ontwikkeling van nieuwe 
technieken in de huidverzorging, zowel op het vlak van actieve cosmetica op maat als op 
het vlak van high-tech behandelingen uitgevoerd in zijn privé klinieken. Zijn onderricht en 
advies in de kliniek staan garant voor de hoogstaande kwaliteit van de zorgen.

Huidanalyse met YourSkinTypeTM

Dit gepatenteerde meetsysteem meet uw huid in enkele minuten en levert een unieke huidcode op die u naar 
een persoonlijke selectie van cosmetica leidt, aangepast aan uw huid en mét de juiste gebruiksaanwijzing.

Laat u uw huid liever testen door een expert, dit kan via een IKARI Centrum in uw buurt.

WETENSCHAP VAN DE HUID

YOURSKINTYPETM

YOURSKINTYPETM

HUIDANALYSE

UNIEKE

SKINCODE

14539 • 24671 • 14682
"Omdat ieder van ons uniek is, kan alleen 

maatwerk de oplossing bieden"

Dr. Karavani
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IKARI Cosmetics
Luxueuze efficiëntie op maat

De IKARI cosmetica vormen een modulair systeem van 3 lijnen 
producten die onderling combineerbaar zijn tot een unieke verzorging: 
de PURE, CURE en RENEW lijn.

De producten zijn met veel zorg samengesteld om als betrouwbaar 
instrument te dienen voor de gerespecteerde therapeut. Het merk 
volgt de werkwijze van de expert dermatoloog. Eerst een diagnose, 
gevolgd door een duidelijk behandelplan. Na de meting krijgt de 
klant een code en verschijnt zijn of haar selectie van cosmetica met 
een persoonlijke gebruiksaanwijzing online.

Tientallen hoogwaardige actieve ingrediënten van biologische teelt 
worden aangepast aan uw huidtype. 

"Wij bieden de luxe van topcosmetica op maat 

van uw huid en  binnen een haalbaar budget"

PURE reinigt de huid   -   CURE herstelt de huid   

-   RENEW vernieuwt de huid 

PURE  -  CURE -  RENEW
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Behandelplan

Dit gepatenteerde YourSkinTypeTM meetsysteem meet uw huid in 
enkele minuten en levert een unieke huidcode op die u naar een 
persoonlijke selectie van cosmetica leidt, aangepast aan uw huid en 
mét de juiste gebruiksaanwijzing.

Good to know

• Meer dan 80% van de bevolking koopt verkeerde cosmetica. Niet 
verwonderlijk, wetende dat de meeste mensen hun huid niet echt 
kennen. Vandaar het belang van een huidscan.

• Tijdens een kort bezoek bij één van de gespecialiseerde IKARI Skin 
Experten wordt uw huid gescand. Na 5 minuten zijn alle facetten 
van uw huid vertaald in een unieke code van 15 cijfers.

• Het scansysteem kan ruim 300.000 verschillende huidtypen 
onderscheiden.

• IKARI cosmetica worden met de grootste zorg vervaardigd in hét 
leidinggevende labo van Zwitserland.

• Het gamma werd uitvoerig getest onder dermatologisch toezicht.

• Plantaardige stamcellen, die in de RENEW lijn worden gebruikt, zijn 
een soort oercellen die de cellen in het lichaam aansporen om zich 
te vernieuwen.

• Omdat de huidtoestand in de tijd evolueert, is een nieuwe scan om 
de 4 maanden wenselijk.

• Onze cosmetica worden niet getest op dieren.

De verzorging start steeds met de PURE lijn (= zuivering), 
daarna de CURE lijn (= herstel) en vervolgens de RENEW lijn 
(= vernieuwing).

Binnen elke lijn hebben de producten een cijfer dat de 
volgorde aangeeft. U begint steeds met het laagste cijfer in 
elke lijn, en gaat vervolgens over op het hogere cijfer.

Elk product heeft naast een cijfer ook een icoon van dag en/
of nacht (aangeduid met een zon of een maan). Dit geeft 
aan wanneer het product best wordt gebruikt.

De specifieke gebruiksaanwijzing van de producten is 
afhankelijk van het huidtype van de klant: bij de huidanalyse 
wordt deze meteen gegenereerd.

1

2

3

4
De Pure lijn
Zuivering
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Pure 2 Oil regulating tonic
Voor de vette huid

De PURE 2 is een vloeibare, transparante tonic. Deze natuurlijk 
geparfumeerde tonic zuivert en desinfecteert de huid. PURE 2 is uiterst 
geschikt voor de vette huid of de vette delen zoals de T-zone. Ideaal 
in combinatie met PURE 4. De PURE 2 zorgt na de reiniging voor het 
sluiten van de poriën.

Let op: Vermijd contact met de ogen en de gevoelige zones van gelaat 
en hals.

Start here

De Pure lijn
Zuivering

De PURE lijn zuivert de huid en 
garandeert een optimale opname 
van de CURE en RENEW producten. 
Een grondig reinigingsritueel is 
de eerste stap naar een stralende 
huid! Reinig het gezicht en de hals 
’s ochtends en ’s avonds om stof 
en dode cellen te verwijderen. Zo 
wordt de huid gestimuleerd om de 
actieve ingrediënten beter op te 
nemen. De producten van de PURE 
lijn reinigen grondig zonder zelfs de 
meest gevoelige huid te irriteren.

Pure 1 Soft cleaning lotion 
Voor de gevoelige droge en gemengde huid

De PURE 1 is een vloeibare, transparante, gelachtige lotion. Het is een 
aangename reiniger die de huid hydrateert en verzacht. De PURE 1 is 
makkelijk in het gebruik en daardoor uiterst geschikt voor de actieve, 
veeleisende, moderne vrouw. Deze lotion is natuurlijk geparfumeerd en 
ideaal voor de meest gevoelige droge en gemengde huid.

Tip: Reinig altijd met zachtheid, gebruik nooit aggresieve producten, 
deze verstoren de pHwaarde van je huid en kunnen irritatie veroorzaken.

Pure 3 Exfoliating Scrub 
Ook geschikt voor de gevoelige huid

Vernieuwde formule! De PURE 3 is een exfoliërende crème (scrub) die de verwijdering 
van dode huidcellen bevordert. De huid scrubben verfijnt het huidoppervlak, vervaagt 
rimpels en groefjes en geeft de huid een gladde, gezonde en stralende look. PURE 3 is 
onmisbaar in uw verzorgingsgamma!

Wist u dat...? Afschilferen is het natuurlijke exfoliatieproces van de huid. Dode, doffe 
en verhoornde huidcellen verdwijnen van het huidoppervlak en nieuwe cellen krijgen 
de kans naar boven te komen. Scrubben maakt de huid niet dunner; integendeel, het 
stimuleert de aanmaak van nieuwe cellen, hetgeen de huid net dikker maakt. De huid 
ziet er terug stralend en jeugdig uit. Ook geschikt voor een gevoelige huid.

Pure 4 Gentle washing gel
Voor de gemengde en vette huid

De PURE 4 is een zachte reinigende gel, ideaal voor de gemengde en vette huid. 
De PURE 4 is makkelijk in het gebruik. Deze gel is natuurlijk geparfumeerd en zeer 
geschikt voor een gevoelige huid.

Tip: Na het reinigen met PURE 4 kan je de PURE 2 gebruiken op de vettere T-zone.
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De Cure lijn
Herstel

Allemaal krijgen we vroeg of laat te 
kampen met ‘schoonheidsfoutjes’ 
zoals donkere wallen, 
pigmentvlekken, doffe teint, 
verslapte kaaklijn of rimpeltjes. De 
CURE lijn werkt met specifieke en 
hoog geconcentreerde producten 
voor elk probleem afzonderlijk. Dit 
in tegenstelling tot zogenaamde 
‘wonderproducten’ die alle 
problemen tegelijk aanpakken. Zo 
kunnen elk van deze actieve stoffen 
plaatselijk en gericht werken zonder 
elkaars activiteit te verstoren. Het 
grote voordeel van de CURE lijn is dat 
de serums onderling combineerbaar 
zijn en zeer plaatselijk gebruikt 
kunnen worden, waardoor ze de 
verschillende problemen toch tegelijk 
behandelen. De hoogwaardige, 
natuurlijke ingrediënten zorgen voor 
een zichtbaar resultaat. 

Cure 1 Calming & restoring
Voor de geirriteerde, verbrande, gevoelige 
en gestresseerde huid

CURE 1 is een groen geconcentreerd serum, dat actieve ingrediënten en probiotica bevat om 
de huid te kalmeren en te beschermen. Tevens voedt en hydrateert het de huid. De CURE 1 
is zeer geschikt voor de geïrriteerde, verbrande, gevoelige en gestresseerde huid. Het serum 
heeft een zachte textuur en is makkelijk aan te brengen. De groene kleur neutraliseert de rode 
vlekken van de huid.

Ingrediënten: De CURE 1 bevat vitamine E, een vetoplosbare vitamine die de celmembranen 
beschermt en antioxiderend werkt. Daarnaast zitten er in de CURE 1 ook pre- en probiotica 
bisabolol: natuurlijke actieve ingrediënten met een antibacteriële, anti-inflammatoire en 
kalmerende werking. Ideaal te gebruiken bij een geïrriteerde of verbrande huid.

Cure 2 Brightening & resurfacing
Voor de zon beschadigde- en rokershuid

CURE 2 is een geconcentreerd serum op basis van vitamine A, vitamine C en fruitzuren. De 
natuurlijk geparfumeerde CURE 2 is uiterst geschikt voor een doffe, ruwe, door de zon beschadigde 
huid met pigmentvlekken of voor een rokershuid. Het serum vernieuwt de huidoppervlakte zonder 
ze te irriteren. Dat maakt de huid terug glad, stralend en fris.

Wist u dat...? Fruitzuren hebben een regenererende werking. Ze zorgen ervoor dat de huid terug 
dikker wordt door de vorming van nieuw collageen en de versoepeling van oud collageen. Ze 
hebben een antioxiderende werking en zijn drager van actieve werkstoffen. Samen met vitamine A 
en C zorgen de fruitzuren voor een heldere huid met minder pigmentvlekken. Vergeet uw hals en 
décolleté niet!

Start here
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Cure 3 Eye gel circles & puffiness
Ook geschikt voor gevoelige ogen

CURE 3 is een kleur- en reukloze ooggel, op basis van cafeïne, met een ontzwellend effect. 
Deze ooggel vermindert vochtophopingen en wallen rond de ogen. Het kalmeert de huid 
en verfrist de vermoeide blik. Ook geschikt voor de meest gevoelige ogen.

Tip: Gebruik steeds een kloppende beweging voor het aanbrengen van de ooggel, om de
afvalstoffen onder de ogen te draineren en weg te werken. De zone rond de ogen is 
delicaat: de huid is erg dun en fragiel. Behandel ze daarom steeds met alle zachtheid. 
Voor optimaal effect bewaar je de CURE 3 best in de koelkast.

Cure 4 Filling & relaxing
Voor een jeugdiger uitziende huid

De CURE 4 is een sterk geconcentreerd serum op basis van vitamine A, C, peptiden en 
hyaluronzuur. Deze actieve ingrediënten zijn onmisbaar in een anti-ageing programma. Ze 
zorgen ervoor dat de huid er gezonder, elastischer, steviger, en bijgevolg jeugdiger uitziet. 
De natuurlijk geparfumeerde CURE 4 verzacht en beschermt de huid, en vermindert de fijne 
lijntjes en rimpels. Een must have voor elke zelfbewuste vrouw!

Tip: Vooral de kraaienpootjes en de bovenlip kunnen ’s ochtends een boost van dit serum 
gebruiken. Ideaal om als masker te gebruiken. Breng het aan op een perfect gereinigde 
huid, laat 15 minuten inwerken, spoel eventuele restanten af met lauw water.

Cure 5 Lifting & firming serum
Voor de dunne en verslapte huid

De CURE 5 is een sterk geconcentreerd, natuurlijk geparfumeerd serum op 
basis van isoflavonen, die de huid dikker maken. CURE 5 is bijgevolg ideaal 
voor de dunne en verslapte huid aan de onderkant van gelaat en de hals. 
Het is een anti-ageing serum dat vooral verstevigend, regenererend en 
opspannend werkt. Een jeugdigere look ligt binnen handbereik!

Wist u dat...? Met de leeftijd – en vooral tijdens de menopauze 
– wordt de huid in de meeste gevallen slapper. Dit komt 
omdat de aanmaak van het lichaamseigen elastine en 
collageen vermindert. CURE 5 is speciaal ontwikkeld voor deze 
verslapte, uitgezakte of minder stevige huid en is ook ideaal 
voor de bovenkant van de handen. Deze formule stimuleert 
de collageen- en elastineproductie en houdt de huidweefsels 
compact. De huid wordt voelbaar en zichtbaar steviger en 
strakker. Smeer CURE 5 ook op de dunne (verslapte) huid van 
de bovenkant van uw handen.
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Renew 1 Ultra light emulsion 
Voor de zeer vette, glimmende huid

De RENEW 1 is een ultralichte gel voor de zeer vette, glimmende huid. 
De gel werkt mattifiërend, maakt de huid glad en beschermt ze.

Renew 2 Light cream for face/neck
Voor de vettere huid

De RENEW 2 is een lichte crème met mattifiërende bestandsdelen. 
Ze heeft een kalmerend effect op de vettere huid en maakt ze glad.

Renew 3 Smooth cream for face/neck 
Voor de normale huid

De RENEW 3 is een zachte, niet-vette crème. Ze hydrateert, kalmeert 
en verzacht de huid.

De Renew lijn
Vernieuwing

De RENEW lijn bevat innoverende 
technologie uit de stamcelbiologie en 
antioxidanten. Met zijn ‘Urban
protection’ beschermt hij de huid 
tegen de effecten van pollutie. De 
gepatenteerde formule van de RENEW 
lijn beschermt en herstelt de huid, zowel 
’s nachts als overdag. Daarnaast zorgt ze 
voor een aangepaste vochtbalans volgens 
uw huidtype. De RENEW lijn bevat tal 
van actieve ingrediënten die de huid in 
een optimale conditie brengen. Dagelijks 
gebruik van de crème die bij uw huidtype 
past, resulteert in een stralende, soepele 
en zachte huid.

Alle RENEW producten (1 t.e.m. 5) 
bevatten stamcellen met een sterk 
regenererende werking. Ze zijn de
ideale basis voor make-up. De natuurlijk 
geparfumeerde RENEW producten zijn 
onmisbaar in de dagelijkse verzorging. 
Afhankelijk van het vet- en vochtgehalte 
van de huid komt de klant bij één van de 
5 RENEW producten uit.

"Less is more’"
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Renew 4 Rich cream for 
face/neck
Voor de drogere huid

De RENEW 4 is een rijkere crème voor de drogere 
huid. Ze verzacht, voedt en hydrateert de drogere 
huid en werkt herstellend. Bovendien geeft ze de 
huid haar soepelheid en veerkracht terug.

Renew 5 Ultra rich cream 
Voor de extreem droge en vochtarme huid

De RENEW 5 is een zeer rijke crème die hydrateert en herstellend 
werkt. Ze geeft de huid haar soepelheid terug en verstevigt ze. 
Uiterst geschikt voor de extreem droge en vochtarme huid, zonder 
een vette laag te smeren.

De Renew als... 
Oogverzorging

De dunne, kwetsbare huid rond de 
ogen is zeer gevoelig voor stress, 
veroudering en schadelijke effecten 
uit de omgeving. Daarom heeft 
deze huid extra aandacht nodig. 
Door zijn unieke samenstelling 
is de RENEW lijn uiterst geschikt 
om de fijne lijntjes en rimpels van 
de oogcontour te behandelen. 
De RENEW kalmeert, verzacht en 
maakt deze delicate huid terug 
gladder. Breng rond de ogen 
slechts een zeer dunne laag aan.

Dag- én nachtverzorging

De RENEW lijn combineert 
de hoge concentratie actieve 
ingrediënten voor een grondig 
herstel van de huid ’s nachts, met 
het comfort van een aangename 
textuur als basis voor de make-up 
overdag. De basisnoden van elke 
huid verschillen niet van overdag 
tot ’s nachts. Vandaar dat de 
RENEW producten zowel dag- als 
nachtproducten zijn.

Tip: Je kan de RENEW crème perfect combineren met serums 
uit de CURE lijn. Elk serum is specifiek ontworpen voor dag of 
nacht. Huidverslapping, bijvoorbeeld, behandel je best ’s nachts 
met de CURE 5. De huid is dan in rust en kan bepaalde stoffen 
beter opnemen. De behandeling met de CURE 4 voor fijne lijntjes 
en rimpels gebruik je dan weer beter overdag omdat ze een 
‘opgespannen’ look geeft, waar je dan uiteraard meer van profiteert.

Zonnecrème
Zo fijn als een serum

Zon is noodzakelijk voor het leven op aarde. Haar warmte en licht 
voorzien alle levende cellen van energie. De UV stralen geven ons 
een mooie bruine kleur en helpen ons lichaam vitamine D aan te 
maken om onze botten te versterken. 

Twee vormen UV stralen bereiken de aarde: UVA en UVB. Teveel UVA 
zorgt voor huidveroudering, teveel UVB veroorzaakt verbranding. Een 
goede bescherming tegen UVA én UVB is daarom zeer belangrijk. 
Helaas zijn de meeste zonneproducten met hoge bescherming niet 

prettig in gebruik. Wie smeert er graag een vette dikke pasta die wit 
uitslaat en onaangenaam ruikt? 

IKARI Cosmetics brengt een zonnecrème die zo fijn aanvoelt als een 
serum. Het neusje van de zalm voor zonnegenieters. 

100% veilig zonnen zonder zinkoxide.

Serum Solaire SPF30
100% veilig zonnen (UVA & UVB)

Aan te brengen op het gelaat, de hals en de decolleté. Serum Solaire is een vloeibare, niet-
vette structuur, kleurloos na het aanbrengen, en laat een zacht, zijde-achtige beschermende 
film achter. Deze zonnecrème bevat stamcellen die zonnebeschadiging herstellen.

Applicatie regelmatig herhalen. Ook geschikt voor wintersport.
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Probiotica Spray
Your healthy all-in-one spray

Meerdaags kort sprayen, vooral na de reiniging en absoluut na de laatste 
laag make-up, voorzien jouw huid van voldoende beschermende bacteriën 
die jouw huid in topconditie houden een ganse dag. Indien je bepaalde 
irritaties hebt, en de noodzaak voelt om vaker te sprayen, dat mag!

Je mag de spray inademen, en deze mag ook in de ogen terecht komen; 
door de natuurlijke substanties is deze absoluut onschadelijk intern.

De vele voordelen en gebruiksindicaties van IKARI’s probiospray:

• Verbetering en onderhoud van gezonde micorflora
• Verlaagt het risico op infecties;
• Bestrijdt acné en is geschikt voor vettere huiden
• Verzacht bij irritaties, jeuk, roodheden, ook aangenaam na een zonnebad;
• Verzorgt droge en schilferige huid;
• Fixing spray na make-up en ideale aanvuller voor minerale poeders!

A -in-one spray
De optimale beschermlaag

De PROBIOTICA SPRAY van IKARI is 
een veelzijdige spray, die een optimale 
beschermlaag toedient aan jouw 
huid, en bevat miljoenen gezonde 
bacteriën.

De spray is gemaakt op basis van 
100% natuurlijke actieve ingrediënten 
en zijn verrijkt met actieve probiotica, 
waardoor de huidbarrière en de 
natuurlijke immuniteit hersteld 
worden. De spray bestrijdt infecties 
door het versterken van de goede 
bacteriën. Het normaliseert de 
zuurtegraad van de huid, en werkt 
bovendien anti-inflammatoir!

Wat zijn plantaardige 
stamcellen?

Plantaardige stamcellen zijn een soort oercellen, die de cellen in het 
lichaam aansporen om hun werk goed te doen. Hun belangrijkste 
taak: celvernieuwing, waardoor alle organen optimaal kunnen blijven 
functioneren. Het gebruik van de expertise uit stamcellen is een belangrijk 
wapen in de strijd tegen huidveroudering en pollutie. Luchtvervuiling blijft 
immers een belangrijke factor te zijn in de huidveroudering, vooral in de 
steden of naast gebieden van zware industrie en haven. De stamcellen in 
de IKARI producten zijn afkomstig van tomaten, daar deze ook boordevol 
anti-oxidanten zitten en zeer stabiel zijn.

Waarom cosmetica op basis van 
stamcelbiologie?

• De natuurlijke stamcellen in de menselijke huid activeren en 
beschermen.

• De aanmaak van nieuw collageen type 1 en type 3 stimuleren.
• De gevoelige of geïrriteerde huid kalmeren door de natuurlijke balans 

van de huid te herstellen.
• De levensduur van de natuurlijke stamcellen in de huid verlengen.
• De gevolgen van stress en pollutie bestrijden, door hun detoxwerking 

en hun antioxiderende kracht.
• Herstellen schade uit het verleden, beter gekend als “DNA herstel” .



IKARI wordt verkocht via aangesloten meetcentra - distributie 
verantwoordelijke Benelux: Anubis Care BV Brasschaat +3236473612.


