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Dan hebben we in afstemming met jouw 

opleiding een speciaal lespakket voor je 

samengesteld. Bekijk lespaketten

Over ons

Ben je student? 

Over Impex dermatologie Klantenservice Neem contact met ons op

Navigeer snel naar

Meditopics Dermapen met 

2 jaar garantie

Meer weten

Nieuw !!! Micro Needling

“Vanaf de start van onze praktijk, ongeveer 8 jaar 

geleden, werken wij samen met Impex 

Dermatologie. De samenwerking is zeer prettig, er is 

sprake van een goede service en snelle levering.”

Huidtherapeut Oord Huidtherapeuten 

in Leeuwarden

Trees Oord

“Meditopics is toegankelijk voor iedereen en de 

verhouding prijs/kwaliteit van deze producten is erg 

goed. Impex levert snel en is erg klantvriendelijk.”

Huidtherapeut Aestas in 

Lelystad

Ineke Sommer

“Impex is inmiddels een begrip binnen onze 

beroepsgroep huidtherapeuten. Zij leveren 

producten met een goede prijs-/

kwaliteitverhouding, zijn snel, denken met je mee en 

geven een prima service. Een leverancier waar je van 

op aan kunt!”

Huidtherapeuten Triaderm 

in Utrecht

Eva Bonthuis, Kim Berger, Anke

Dit zeggen onze klanten

Meer weten

Koud/warm kompres 

voorzien van eigen logo 

(min.50 stuks)

Voor de hypergevoelige 

gezichtshuid

Eucerin  producten

Eucerin - Ultra Sensitive 

Reinigingslotion

Met hoge concentraties 

vitamine C, B3 en E. 

Meditopics  producten

Meditopics - Provitamine 

Crème

Zonbescherming onzuivere 

huid

La Roche-Posay

Nieuw! La Roche-Posay 

Anthelios Dry Touch 

SPF50+

Groothandel in medische 

cosmetica
Bekijk onze volledige productlijn
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Dan hebben we in afstemming met jouw 

opleiding een speciaal lespakket voor je 

samengesteld. Bekijk lespaketten

Over ons

Ben je student? 

Huidverzoringsproducten per 

type / deel van de huid

Bekijk alle huidproducten

Type Huid

Huidverzoringsproducten en 

praktijkbenodigdheden per behandeling

Bekijk alle behandelproducten

Behandeling

Huidverzoringsproducten per 

merk

Bekijk alle merken

Merken

Derma-pen, elektrische ontharing, 

microdermabrasie en meer

Bekijk alle apparatuur

Apparatuur

Wat heeft u nodig in uw praktijk om

de beste zorg te geven. 

Bekijk alle praktijkbenodigdheden

Praktijkkbenodigdheden

Welke type lespakketten bieden wij 

allemaal aan. 

Bekijk alle lespakketten

Lespakketten

Benodigdheden voor 

huidtherapeut, dermatoloog 

en huidspecialist
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Dan hebben we in afstemming met jouw 

opleiding een speciaal lespakket voor je 

samengesteld. Bekijk lespaketten

Over ons

Ben je student? 

Bekijk producten

Gevoelige huid

Bekijk producten

Ouder wordende huid

Bekijk producten

Droge huid / eczeem

Bekijk producten

Acne gevoelige huid

Bekijk producten

Pigmentstoornis

Bekijk producten

Erythemateus

Bekijk producten

Cellulitis

Bekijk producten

Oogverzorging

Bekijk producten

Wratten

Bekijk producten

Handverzorging

Bekijk producten

Haarverzorging

Bekijk producten

Voetverzorging

Bekijk producten

Lichaamsverzorging

Bekijk producten

Aanvullende 

huidverzorging
Bekijk producten

Deo / antitransparant

Goevoelige huid

Droge huid / eczeem

Ouder wordende huid

Acne gevoelige huid

Erythemateus

Pigmentstoornis

Cellulitis

Wratten

Oogverzorging

Handverzorging

Voetverzorging

Haarverzorging

Lichaamsverzorging

Deo / antitranspirant

Aanvullende huidverzorging

Type huid

Behandeling

Merken

Apparatuur

Praktijkbenodigdheden

Alle producten

Productcategorieën
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Dan hebben we in afstemming met jouw 

opleiding een speciaal lespakket voor je 

samengesteld. Bekijk lespaketten

Over ons
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volgende1         2         3         …         20vorige

Meditopics - 
Biologische Peeling

Inhoud: 130 ml

Bekijk product

Meditopics - 
Huidreiniger met 
zinksulfaat

Inhoud: 130 ml

Bekijk product

LRP - Toleriane Ultra 
Oogcontour

Inhoud: 130 ml

Bekijk product

LRP - Toleriane 
Hydraterende 
reinigende creme 

Inhoud: 400 ml

Bekijk product

Euc. Gev.Lichaamshuid
pH5 Soft Body Crème

Inhoud: 450 ml

Bekijk product

LRP - Toleriane Ultra 
Nachtcreme

Inhoud: 130 ml

Bekijk product

Meditopics - 
Huidreiniger pH 3,5 op 
basis van melkzuur

Inhoud: 400 ml

Bekijk product

Meditopics - 
Biologische Peeling

Inhoud: 200 ml

Bekijk product

Euc. Gev. Gezichtshuid
DermatoClean Tonic

Inhoud: 130 ml

Bekijk product

Meditopics - 
Biologische Peeling

Inhoud: 130 ml

Bekijk product

Meditopics - 
Huidreiniger met 
zinksulfaat

Inhoud: 130 ml

Bekijk product

LRP - Toleriane Ultra 
Oogcontour

Inhoud: 130 ml

Bekijk product

LRP - Toleriane 
Hydraterende 
reinigende creme 

Inhoud: 400 ml

Bekijk product

Euc. Gev.Lichaamshuid
pH5 Soft Body Crème

Inhoud: 450 ml

Bekijk product

LRP - Toleriane Ultra 
Nachtcreme

Inhoud: 130 ml

Bekijk product

Meditopics - 
Huidreiniger pH 3,5 op 
basis van melkzuur

Inhoud: 400 ml

Bekijk product

Meditopics - 
Biologische Peeling

Inhoud: 200 ml

Bekijk product

Euc. Gev. Gezichtshuid
DermatoClean Tonic

Inhoud: 130 ml

Bekijk product

245 artikelen - normale productweergave

Producten voor de gevoelige huid
Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem 

Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een 

onbekende drukker een zethaak met letters . 
Goevoelige huid

Droge huid / eczeem

Ouder wordende huid

Acne gevoelige huid

Erythemateus

Pigmentstoornis

Cellulitis

Wratten

Oogverzorging

Handverzorging

Voetverzorging

Haarverzorging

Lichaamsverzorging

Deo / antitranspirant

Aanvullende huidverzorging

Type huid

Behandeling

Merken

Apparatuur

Praktijkbenodigdheden

Alle producten

Productcategorieën

home              producten              over impex              nieuws              service              contact
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Meditopics - Huidreiniger met zinksulfaat

Inhoud: 130 ml

Artikelnummer: 983292

Aantal: 1 Direct in winkelwagen

LRP - Toleriane Ultra Oogcontour

Inhoud: 130 ml

Artikelnummer: 983292

Aantal: 1 Direct in winkelwagen

LRP - Toleriane Hydraterende reinigende creme 

Inhoud: 130 ml

Artikelnummer: 983292

Aantal: 1 Direct in winkelwagen

Euc. Gev.Lichaamshuid pH5 Soft Body Crème

Inhoud: 130 ml

Artikelnummer: 983292

Aantal: 1 Direct in winkelwagen

LRP - Toleriane Ultra Nachtcreme

Inhoud: 130 ml

Artikelnummer: 983292

Aantal: 1 Direct in winkelwagen
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Dan hebben we in afstemming met jouw 

opleiding een speciaal lespakket voor je 

samengesteld. Bekijk lespaketten

Over ons

Ben je student? 

volgende1         2         3         …         20vorige

Meditopics - Biologische Peeling

Inhoud: 130 ml

Artikelnummer: 983292

Aantal: 1 Direct in winkelwagen

Meditopics - Huidreiniger met zinksulfaat

Inhoud: 130 ml

Artikelnummer: 983292

Aantal: 1 Direct in winkelwagen

LRP - Toleriane Ultra Oogcontour

Inhoud: 130 ml

Artikelnummer: 983292

Aantal: 1 Direct in winkelwagen

LRP - Toleriane Hydraterende reinigende creme 

Inhoud: 130 ml

Artikelnummer: 983292

Aantal: 1 Direct in winkelwagen

Euc. Gev.Lichaamshuid pH5 Soft Body Crème

Inhoud: 130 ml

Artikelnummer: 983292

Aantal: 1 Direct in winkelwagen

LRP - Toleriane Ultra Nachtcreme

Inhoud: 130 ml

Artikelnummer: 983292

Aantal: 1 Direct in winkelwagen

245 artikelen - snel bestellen productweergave

Producten voor de gevoelige huid
Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem 

Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een 

onbekende drukker een zethaak met letters . 
Goevoelige huid

Droge huid / eczeem

Ouder wordende huid

Acne gevoelige huid

Erythemateus

Pigmentstoornis

Cellulitis

Wratten

Oogverzorging

Handverzorging

Voetverzorging

Haarverzorging

Lichaamsverzorging

Deo / antitranspirant

Aanvullende huidverzorging

Type huid

Behandeling

Merken

Apparatuur

Praktijkbenodigdheden

Alle producten

Productcategorieën
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Dan hebben we in afstemming met jouw 

opleiding een speciaal lespakket voor je 

samengesteld. Bekijk lespaketten

Over ons

Ben je student? 

Meditopics - Vetvrije HuidreinigerMeditopics - Vetvrije Huidreiniger €34,00
Voor de verzorging van de problematisch droge huid en de rode geïrriteerde huid 

(baby's). Met water afspoelen is overbodig, irritatie- of uitdrogingsverschijnselen door 

water worden hierdoor vermeden. 

Inhoud: 130 ml

Artikelnummer:  983292

Aantal: 1 Direct in winkelwagen

Mail dit product

Aanvullende informatie: 

Deze huidvriendelijke vetvrije huidreiniger is bijzonder geschikt voor de reiniging en verzorging 

van de gevoelige, kwetsbare en geïrriteerde huid die geen alkalihoudende zepen of andere 

reinigingsmiddelen kan verdragen en ter ondersteuning bij de behandeling van huidproblemen.

De huidreiniger is ook zeer geschikt voor het verwijderen van de Meditopics Make-up op 

waterbasis.

Gebruikersaanwijzing: 

Plaatselijk op de huid aanbrengen en licht masseren. Afspoelen met water óf verwijderen met 

tissue of zachte doek.

Ingredienten:

Aqua, glycerin, cetearyl alcohol, sodium lauryl sulfate, sodium methylparaben, citric acid, sodium 

ethylparaben, sodium propylparaben.

Meditopics - 
Huidreiniger pH 3,5 op 
basis van melkzuur

Inhoud: 400 ml

Bekijk product

Aanverwante producten bij Impex dermatologie

Meditopics - 
Biologische Peeling

Inhoud: 200 ml

Bekijk product

Euc. Gev. Gezichtshuid
DermatoClean Tonic

Inhoud: 130 ml

Bekijk product

Euc. Gev. Gezichtshuid
DermatoClean Tonic

Inhoud: 130 ml

Bekijk product

Terug naar overzicht
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Dan hebben we in afstemming met jouw 

opleiding een speciaal lespakket voor je 

samengesteld. Bekijk lespaketten

Over ons

Ben je student? 

Vincent Knispel

Eigenaar

Jantine Riemersma

Eigenaar

Over Impex Dermatologie

Oplossingen voor huidproblemen

Onze drive om mensen met (ernstige) huidproblemen verder te helpen is de reden dat Impex Dermatologie in 1977 

is gestart. Het aanbod in goede kwaliteitsproducten voor huidproblemen was destijds niet toereikend. De 

camouflageproducten van de Duitse producent van DermaColor boden de gewenste kwaliteit wel. Oprichtster Ted 

Knispel - Couperus begon met het importeren van dit merk op de Nederlandse markt op aanvraag van de 

toenmalige opleiding Huidtherapie.

Samenwerking opleiding Huidtherapie

Deze vraag resulteerde in een intensieve samenwerking met de (tegenwoordige) HBO Opleiding Huidtherapie aan 

de Hogeschool van Utrecht. Mede daardoor hebben de huidige eigenaren Vincent Knispel en Jantine Riemersma 

met Impex Dermatologie een gevestigde naam opgebouwd binnen de branche van huidspecialisten. 

Meditopics

Impex Dermatologie ontwikkelt zich samen met de Opleiding voor Huidtherapie en ons assortiment wordt gestaag 

uitgebreid. Begin 2005 komt daar ons eigen merk Meditopics bij. Een hypo-allergene productlijn die qua prijs, 

exclusiviteit en presentatie voldoet aan de strenge kwaliteitsnormen binnen de branche. Met name de Huidreiniger 

pH3,5 op basis van melkzuur voldoet aan een grote vraag en is nog steeds het meest verkochte Meditopics product. 

Impex Dermatologie streeft ernaar de groothandel te zijn voor de huidtherapie. Daarom bieden we in onze 

webshop een totaalaanbod in medische cosmetica en aanverwante artikelen.

Elektrisch ontharen

Onze drive om te blijven innoveren gaat verder dan het ontwikkelen en verkopen van medische cosmetica. Impex 

Dermatologie brengt in 2005 gepersonaliseerde koud/warm kompressen op de markt. Revolutionair is het eerste 

Meditopics Elektrische ontharingsapparaat. Geïntroduceerd in 2010 na jaren van intensief onderzoek samen met 

huidtherapeuten. De introductie zorgde ervoor dat wij inmiddels marktleider zijn binnen de branche van 

traditionele ontharingsapparatuur. Die koppositie is verder verstevigd met de lancering van het Microdermabrasie 

apparaat in 2014.

Tevreden klanten

Dankzij onze drijfveer om mensen met huidproblemen te helpen is Impex Dermatologie in vier decennia 

uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf dat hoogwaardige medische cosmetische producten levert aan zeer veel 

tevreden klanten.

Vragen of advies nodig?

Wij leveren aan huidtherapeuten en andere professionals binnen de branche. Heeft u een vraag of wilt u advies 

over één van onze producten? Neem hier contact met ons op.

Medische cosmetica van Impex Dermatologie

Impex Dermatologie is een medisch cosmetische groothandel. Wij importeren, ontwikkelen, produceren en 

distribueren medische cosmetica, farmaceutica en medische apparatuur. Onze afnemers zijn huidtherapeuten, 

dermatologen en andere professionals.

Producten voor een beschadigde, zieke en of ouder wordende huid

Nagenoeg ieder cosmeticum is bestemd voor de gezonde huid. Impex Dermatologie heeft zich juist gespecialiseerd 

in medische cosmetica. Onze producten worden speciaal ontwikkeld, geproduceerd en gedistribueerd voor mensen 

met een beschadigde, zieke en/of ouder wordende huid.

Totaalaanbod in de webshop

In onze webshop vindt u een totaalaanbod in medische cosmetica en aanverwante artikelen van ons eigen merk 

Meditopics. Ook verkopen wij producten van Eucerin, Dermolin, Synchroline en andere merken. Wilt u meer 

informatie of advies over het gebruik van onze producten? Kijk op onze productpagina of neem contact met ons op.

Het verhaal achter Impex 

Dermatologie

De mensen van Impex
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Nieuwsbrief 1 - mei 2019 

Nieuwsbrief 4 - december 2018

Nieuwsbrief 3 - september 2018

 Nieuwsbrief 2 - augustus 2018

Nieuwsbrief 1 - apri 2018

2019

2018

Nieuwsbrief 4 - december 2017

Nieuwsbrief 3 - september 2017

 Nieuwsbrief 2 - augustus 2017

Nieuwsbrief 1 - apri 2017

2017

Gepubliceerde nieuwsbrieven

Circa 3 keer per jaar sturen we je een 

nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes en 

aanbiedingen.

Je e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt 

voor het versturen van onze nieuwsbrief.

E-mailadres

Inschrijven

Aanmelden voor nieuwsbrief

STOP verkoop !!
Meditopics Anti-bacteriële huidreiniger

Volgens  de Nederlandse Voedsel & Waren Autoriteiten (NVWA) "voldoet de 

Anti-bacteriële huidreiniger niet aan de wettelijk gestelde normen." Het 

suggereert dat het een geneesmiddel is en daarmee is Impex in overtreding. Het 

product mag niet meer door ons en onze klanten worden verkocht. Doen wij én u 

dat toch, dan riskeren we een hoge boete. 

In de nieuwsbrief van eind september hebben we aan iedereen gevraagd het 

product uit het schap en uit de webwinkel te halen, de NVWA mag het nergens 

meer tegenkomen. Ook kunt u het product uit het zicht halen en bewaren, dan 

krijgt u halverwege oktober nieuwe stickers toegestuurd die u zelf op het product 

kunt plakken. Geeft u dan even door aan Impex hoeveel stickers u nodig heeft 

info@impexdermatologie.nl Dus de receptuur blijft ongewijzigd, de nieuwe naam 

wordt: Meditopics Huidreiniger met zinksulfaat.

Jantine,  1 week geleden

"Beste Nederlandse 
huidverzorgingsproduct”

Meditopics Retinol Crème 1% Retinoïden

Dit zegt blogster Mariëlla Groenewoud van The Brainy Beaut: "Een enorm goed 

product! Werkelijk aan alles is gedacht: van ingekapselde Retinol tot mooie 

moisturizers en van anti-oxidanten tot hoofdzakelijk natuurlijke conserveer- en 

bindmiddelen." 

En: "Ik vind deze crème oprecht het beste Nederlandse huidverzorgingsproduct 

dat ik vooralsnog ben tegengekomen." Review Mariëlla Groenewoud >

Meditopics Retinol Crème >

Jantine,  1 week geleden

Als BESTE uit test Consumentenbond!
Vision zonbescherming

Uit 15 verschillende zonnebrandmerken is Vision gekozen als beste zonnebrand, 

dit is de uitkomst van de test van de Consumentenbond in juni 2018.

Volgens het persbericht "biedt Vision langdurige bescherming tegen de zon, is 

100% parfumvrij, vrij van allergenen en zeer waterbestendig. Het is hiermee zeer 

geschikt voor de gevoelige huid." 

Vision >

Jantine,  1 week geleden

"Beste Nederlandse 
huidverzorgingsproduct”

Meditopics Retinol Crème 1% Retinoïden

Dit zegt blogster Mariëlla Groenewoud van The Brainy Beaut: "Een enorm goed 

product! Werkelijk aan alles is gedacht: van ingekapselde Retinol tot mooie 

moisturizers en van anti-oxidanten tot hoofdzakelijk natuurlijke conserveer- en 

bindmiddelen." 

En: "Ik vind deze crème oprecht het beste Nederlandse huidverzorgingsproduct 

dat ik vooralsnog ben tegengekomen." Review Mariëlla Groenewoud >

Meditopics Retinol Crème >

Jantine,  1 week geleden

Als BESTE uit test Consumentenbond!
Vision zonbescherming

Uit 15 verschillende zonnebrandmerken is Vision gekozen als beste zonnebrand, 

dit is de uitkomst van de test van de Consumentenbond in juni 2018.

Volgens het persbericht "biedt Vision langdurige bescherming tegen de zon, is 

100% parfumvrij, vrij van allergenen en zeer waterbestendig. Het is hiermee zeer 

geschikt voor de gevoelige huid." 

Vision >

Jantine,  1 week geleden
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Alleen het beste voor onze klantenSnelle bezorgingGemakkelijk en veilig betalen

Tel: 038 453 10 89

Ma - Do, 9.00 - 12.30 uur & 

13.30 - 17.00 uur.

Vr. 9.00 - 12.30 uur. 

info@impexdermatologie.nl

binnen 24 uur antwoord

Klantenservice Aanmelden nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 

10% korting op je gehele online bestelling!

E-mailadres INSCHRIJVEN

Algemene Voorwaarden    |    Privacyverklaring    |    Disclaimer © 2019 Impex Dermalotogie  - alle rechten voorbehouden

Impex Dermatologie

Katerveerdijk 10

8019 BL ZWOLLE

Dan hebben we in afstemming met jouw 

opleiding een speciaal lespakket voor je 

samengesteld. Bekijk lespaketten

Over ons

Ben je student? 

Contactgegevens

Impex Dermatologie

Katerveerdijk 10

8019 BL Zwolle

T 038 453 10 89

E info@impexdermatologie.nl

KvK te Zwolle: 51509741

BTW-nummer: NL850063620B01

IBAN nummer NL62 RABO 0170707784

Neem contact met ons op

Stel uw vraag en wij proberen u zo snel mogelijk te antwoorden.

Wilt u direct een antwoord op uw vraag, bel ons dan op 038 453 10 89

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag vanaf 9.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.00 uur.

Op vrijdag zijn we er van 9.00 - 12.30 uur.

Jeroen Brug

E-mailadres

Verstuur

Vraag en/of opmerking

Onderwerp

Waar kunnen wij u mee 

helpen?
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