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Can individuals without these conditions use Enbioment™?

YES, anyone who understands the importance of our microbiome in our skin
health, can use Enbioment™ to help improve and maintain the health of their skin’s
microbiome.
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Enbioment™ system at night, at least 12 hours after using DMK acne correctives.
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dermatitis are prime candidates for using Enbioment™ because these conditions
are commonly associated with an imbalance in the skin’s microbiome.
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Enbioment™ system at night, at least 12 hours after using DMK acne correctives.
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We hebben allemaal geleerd om druppels aan te brengen, dan FibroMax C
(als je het gebruikt) dan serums, dan spray en ten slotte crèmes. Eerst, na het
schoonmaken: Melanotech Drops, Fibromax C. Direct delivery C, Beta Gel etc.
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voedingsstoffen van de voedingscrèmes nog steeds door dringen.
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• BP 5% Lotion
• BP 10% Lotion
• Acu Klear
• Acu Mist
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The reason is that these products are specifically formulated to kill most bacteria
which counteracts the purpose of the Enbioment™ system. Acu Crème, Acu Mois
and Actrol Powder do not have enough anti-bacterial ingredients to negate the
Enbioment™ system and can therefore be used in conjunction with the
Enbioment™ system.

Can individuals without these conditions use Enbioment™?

YES, anyone who understands the importance of our microbiome in our skin
health, can use Enbioment™ to help improve and maintain the health of their skin’
microbiome.

