
Enbioment™

Questions and Answers

Who should use Enbioment™?
The Enbioment™ system was created for people suffering from various 
dermatological disorders due to imbalance or a deficit in the skin’s microbiome. 
Individuals suffering from eczema, rosacea, skin fungus, psoriasis or atopic 
dermatitis are prime candidates for using Enbioment™ because these conditions 
are commonly associated with an imbalance in the skin’s microbiome.

Will it help individuals with Acne?
The answer is YES, but only once the acute acne breakouts are under control.
The reason for this is because our acne corrective products are highly anti-bacterial 
and will negate any positive effects the Enbioment™ system will produce. Therefore, 
the Enbioment™ system should only be prescribed to acne clients who can control 
their acne with DMK acne correctives, only during the day. They can then use the 
Enbioment™ system at night, at least 12 hours after using DMK acne correctives.

Are there products that should not be used with Enbioment™?
Enbioment™ is meant to be used with all DMK Home Prescriptives or with the 
finishing product in DMK Skin Revision™ Treatments. The only products that should 
NOT be used with Enbioment™ are:
• Acne Wash
• Acu Wash
• BP 5% Lotion
• BP 10% Lotion
• Acu Klear 
• Acu Mist
• Acu Masque

The reason is that these products are specifically formulated to kill most bacteria 
which counteracts the purpose of the Enbioment™ system. Acu Crème, Acu Moist 
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’s 
microbiome.

Vragen & antwoorden

Enbioment ™

Wie gebruikt Enbioment™?
Het Enbioment Systeem is ontwikkeld voor personen met huidaandoeningen die 
veroorzaakt worden door het uit balans zijn van de huidflora. DMK Enbioment is 
speciaal gericht op een huid met acne, eczeem, rosacea, huidschimmel, psoriasis 
of atopische dermatitis.

Helpt Enbioment™ voor personen met Acné?
Het antwoord is JA, maar enkel met personen met acute acné, de reden hiervoor 
is dat onze corrigerende acné producten zeer antibacteriël zijn. Zoniet zal het alle 
possitieve effecten van het Enbioment systeem teniet doen. Daarom mag het 
enkel voorgeschreven worden voor acnécliënten die hun DMK enbioment systeem 
overdag kunnen gebruiken. Daarna kunnen ze gebruik maken van de producten 
ten minste 12 u na het gebruik van de acné corrigerende producten.

Zijn er producten die niet samen mogen gebruikt 
worden met Enbioment™?
Enbioment™ is bedoeld om te gebruiken met alle DMK Home producten 
of met de afwerkingsproducten in DMK Skin Revision™ Treatments. 
De enige producten die NIET worden gebruikt met Enbioment™ zijn:

• Acne Wash
• Acu Wash
• BP 5% Lotion
• BP 10% Lotion
• Acu Klear
• Acu Mist
• Acu Masque

De reden hiervoor is dat deze producten specifiek geformuleerd zijn 
om de meeste bacteriën te doden die het doel van het Enbioment™ 
systeem tegengaat. Acu Crème, Acu Moist en Acu créme hebben niet genoeg 
antibacteriële ingrediënten en kan daarom worden gebruikt in combinatie 
met het Enbioment™ systeem.

Kunnen personen zonder deze condities 
enbioment™ gebruiken?
JA, iedereen die het belang van ons microbioom in onze huid begrijpt
kan Enbioment™ gebruiken om de gezondheid van hun huid helpen te 
verbeteren en te behouden.
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Enbioment ™

Hoe integreert u Enbioment™ producten 
in uw dagelijkse DMK Home gebruik ?
• Met uitzondering van Enbioment cleaner™ zijn deze producten een aanvulling 
op de andere voorgeschreven DMK producten, GEEN vervangingen.
• Met uitzondering van klanten die last hebben van acne, zouden ze
het enbiomentsysteem™’ als volgt moeten gebruiken:

1. Was met Enbioment ™ Cleanser, spoel en dep de huid droog.
2. Als u DMK-druppels gebruikt ( Melanotech-druppels of Pore Reduction Plus ), 
    deze aanbrengen en wacht een paar seconden zodat ze in de huid kunnen 
    worden opgenomen.
3. Sluit vervolgens de ogen en spuit een kleine hoeveelheid Enbioment ™ Mist.  
4. Breng een ruime hoeveelheid Enbioment ™ Serum aan over het gehele 
    te behandelen gebied.
5. Wacht 30-60 seconden tot Enbioment ™ Serum is geabsorbeerd voordat u 
    uw andere DMK- producten aanbrengt.

Klanten met Acné
1. Klanten met ernstige of zeer actieve acne moeten hun DMK acné correctors dag en 
nacht gebruiken, totdat de acne onder controle is  voor ze beginnen met het in gebruik 
nemen van het Enbioment™ systeem. 
2. Klanten met mindere tot matige acné die onder controle is kan gebruik maken 
van ut het Enbioment™ systeem.
De klant moet gedurende de dag hun correctors blijven gebruiken.
‘s Avonds kunnen ze Enbioment™ als volgt gebruiken: 
• Wassen met Enbioment™ cleanser, de huid drogen door te tikken.
• Vervolgens uw ogen sluiten en spuit een kleine hoeveelheid Enbioment™Mist.
   Houd er rekening mee dat in tegenstelling tot Herb &Mineral, het de bedoeling  
   niet is om de huid nat te maken.
• Breng een royale hoeveelheid Enbioment serum™ aan over het gehele 
   te behandelen gebied.
• Laat 30 tot 60 seconden inwerken, zodat het serum wordt opgenomen voordat 
   u Actrol Powder, Acu Cream of Acu Moist aanbrengt.

Kunnen enbioment™ producten gebruikt 
worden gedurende DMK™ Skin Revision 
behandelingen?
Het antwoord is JA:

• Gebruik Enbioment™ Cleanser als reiniging.
• Doe uw pre-exfoliatie en desincrustation normaal
   (inclusief DMK Alkaline Wash).
• Ga verder met het enzymenmasker.
• Na het verwijderen van het masker brengt de therapeut de DMK druppels 
   en FibroMax C aan.
• Breng een kleine hoeveelheid enbioment™Mist aan, 
   een lichte mist, niet weken.



Enbioment™

Questions and Answers

Who should use Enbioment™?
The Enbioment™ system was created for people suffering from various 
dermatological disorders due to imbalance or a deficit in the skin’s microbiome. 
Individuals suffering from eczema, rosacea, skin fungus, psoriasis or atopic 
dermatitis are prime candidates for using Enbioment™ because these conditions 
are commonly associated with an imbalance in the skin’s microbiome.

Will it help individuals with Acne?
The answer is YES, but only once the acute acne breakouts are under control.
The reason for this is because our acne corrective products are highly anti-bacterial 
and will negate any positive effects the Enbioment™ system will produce. Therefore, 
the Enbioment™ system should only be prescribed to acne clients who can control 
their acne with DMK acne correctives, only during the day. They can then use the 
Enbioment™ system at night, at least 12 hours after using DMK acne correctives.

Are there products that should not be used with Enbioment™?
Enbioment™ is meant to be used with all DMK Home Prescriptives or with the 
finishing product in DMK Skin Revision™ Treatments. The only products that should 
NOT be used with Enbioment™ are:
• Acne Wash
• Acu Wash
• BP 5% Lotion
• BP 10% Lotion
• Acu Klear 
• Acu Mist
• Acu Masque

The reason is that these products are specifically formulated to kill most bacteria 
which counteracts the purpose of the Enbioment™ system. Acu Crème, Acu Moist 
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’s 
microbiome.

Enbioment ™

• Breng een royale hoeveelheid enbioment™ serum aan. 
   Laat het Enbioment™ Serum minstens 15 seconden op de huid inwerken 
   Let op: dit creëert geen enkele vorm van occlusieve film; 
   extra producten zullen blijven doordringen tot de epidermis.
• Breng uw andere DMK serums aan.
• Herstel de zuurtegraad met Herb & Mineral en Seba E.
• Breng tot slot uw afwerkingscremes aan en/of zonnecreme.

Zijn er contra-indicaties of waarschuwingen?
De enige voorzorgsmaatregelen die we zouden willen suggereren is 
te voorkomen om DMK Enbioment™ Serum op open wonden aan te brengen 
omdat het actieve bacteriële sporen bevat. Vermijd ook  het in de ogen krijgen 
van alle Enbioment™ producten en spoel grondig na indien dit toch gebeurd. 
Als in een DMK-praktijk iemand een negatieve of allergische reactie heeft is het  
belangrijk onmiddellijk te stoppen met alle DMK producten.
Ze kunnen ze dan één voor één opnieuw introduceren om te zien welk product 
de reactie kan veroorzaken.

Post-Alcoholisch gebied ?

Omdat sijpelen wordt beschouwd als een open wond, wordt voorgesteld om te 
wachten tot het gebied bedekt is met korsten of stopt met sijpelen. U kunt Beta 
Gel en Contraderm op deze gebieden aanbrengen.

Kan je Enbioment™ producten 
dag en nacht gebruiken?
Als de cliënt lijdt aan een van de aandoeningen waarvoor Enbioment™ 
is voorgeschreven zoals: eczeem, rosacea, huidschimmels, psoriasis of dermatitis 
atopie, kan een tweedaags gebruik voordelig zijn.
Het is de gebruiker die de beslissing moet nemen.

Waarom wordt Enbioment™serum eerst 
aangebracht voor FibroMax C en de 
andere DMK serums?
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. 
We brengen de druppels eerst aan omdat ze dieper moeten worden opgenomen, 
daarna brengen we Enbioment™ serum aan omdat het mogelijk is om 
de microbiologische film van de huid te behouden.
Zolang je het Enbioment™ serum in de huid laat indringen, zal het niet fungeren 
als een barrière, maar meer als een net dat je andere DMK-producten in staat stelt 
om in te dringen. Net als andere serums, zal het worden opgenomen en zullen de 
voedingsstoffen van de voedingscrèmes nog steeds door dringen.
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Kunnen virale huidaandoeningen behandeld 
worden met Enbioment?
Enbioment™ is niet bedoeld om een ziekte te behandelen of te genezen. 
Het is gemaakt om de gezondheid en diversiteit van het huidmicrobioom 
te helpen herstellen. Dit is de microflora die we op het oppervlak van ons lichaam 
hebben. Als onze theorieën juist zijn, worden veel zichtbare huidaandoeningen 
veroorzaakt of verergerd door een onevenwichtig microbioom.

Hoe verschilt Enbioment™cleanser met de 
andere reinigingsproducten van DMK?
Ten eerste, Enbioment™ Cleanser is geformuleerd met een zacht natuurlijk 
conserveermiddelsysteem dat minder verstoring van het microbioom 
van de huid veroorzaakt. Ten tweede bevat het verschillende prebiotica 
en postbiotica die helpen het microbioom te voeden en te onderhouden. 
Dit helpt de microflora om sneller terug te komen na elke reiniging.

Is probiotica in alle enbioment™ producten 
aanwezig?
NEE, actieve probiotica worden alleen gevonden in enbioment ™ serum. 
Enbioment™  Mist bevat prebiotica en postbiotica die de bestaande microflora 
verbeteren en tegelijkertijd een meer optimale omgeving vormen voor de sporen 
van probiotica in het Enbioment™serum.


