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De methode Atamé voor probleemhuiden. 

Iedere salon wordt geconfronteerd met huidproblemen,
Acné, irritaties, overgevoeligheid, etc.

Oppervlakkige bestrijding is niet voldoende.
Het gaat vooral om het herstellen van de processen in de huid zodat een nieuw, gezond evenwicht 

ontstaat.

De methode Atamé is gebaseerd op een combinatie van behandelingen en
adviezen voor effectief thuisgebruik.

Atamé “Het ontstaan”

Atamé heeft haar grondslag in Duitsland in 1965 door Dr. Herbert Beisler. Dr. Beisler grondlegger en ontwik-
kelaar van Atamé is van beroep apotheker en zeer actief in het ontwikkelen en produceren van specifieke 
huidverzorgingsproducten. Doelstelling van Dr. Beisler is het vervaardigen van producten op basis van hoog-
waardige ingrediënten en stoffen die aansluiten bij specifieke behoeften van de consument. Alle producten 
moeten receptloos verkrijgbaar zijn via de schoonheidsspecialist, huidtherapeut of kliniek.

Atamé met zorgvuldige begeleiding van de schoonheidsspecialiste
  
Atamé is specifiek ontwikkeld voor behandeling door schoonheidsspecialisten en huidtherapeuten.  
De relatie tussen het bepalen van het behandelprogramma in het instituut/praktijk en het advies voor  
thuisverzorging staat garant voor een optimale begeleiding van de cliënte door een vakbekwame specialiste.



Stap 1

Begin altijd als eerste met de tonics. Alle tonics – Aloë Vera, Sensitief, Speciaal, Aktief en “AM” Aktief –  
dienen ervoor in het begin de huid een intensieve reinigingskuur van 4 tot 6 weken (afhankelijk van de  
huidconditie) te laten ondergaan. 

De huid wordt met de tonic tot diep in de poriën gereinigd. Tegelijkertijd wordt de doorbloeding verhoogd, 
cellen geregenereerd, de poriestructuur verfijnd en de uitscheidingsfunctie van de huid geactiveerd. Onder 
de huidoppervlakte verborgen afvalstoffen en irritatiefactoren komen naar boven en worden uitgescheiden. 
Dit dwingt de huid tot reacties, b.v. puistjes, pukkels, etterproppen, plaatselijke roodheid. 

Sommigen huidproblemen kunnen gedurende korte tijd verergeren. Dit hoort echter bij het zelfreinigings-
proces van de huid. Wanneer de huid niet van belastende stoffen bevrijd wordt, kan de huid ook niet intens 
schoon worden, waardoor verbetering van de huid niet op gang komt. Het gebruik van Atamé tonic - Aloë 
Vera, Sensitief, Speciaal, Aktief en “AM” Aktief – vormt dus altijd de basis om de huid te stabiliseren. 

Tijdens stap 1 is het belangrijk om af te wisselen van verschillende tonics om sneller het resultaat te bereiken 
(b.v. ’s ochtends een milde variant en ’s avonds een sterkere variant gebruiken). Ook zeker in het begin van 
het gebruik, geen crèmes gebruiken om de huid niet met vetachtige stoffen te belasten. Alle tonics zijn 
ongeparfumeerd.



Atamé Tonic Sensitief

De variant Atamé Sensitief is voor een gevoelige, schilferige huid en voor de huid met couperose. Atamé 
Sensitief ontspant, kalmeert, reinigt, remt irritatie en het ontstaan van onzuiverheden af. Daarbij heeft Atamé 
Sensitief een lichte samentrekkende werking en het product herstelt de balans van het vocht-vet-systeem. 
Atamé Sensitief gebruikt u in het begin van de behandeling drie maal per dag en na het stabiliseren van de 
huid twee maal per dag.

Atamé Tonic Speciaal

De variant Atamé Speciaal is voor de huid met jeugdpuistjes. Atamé Speciaal reinigt de huid tot diep in 
de poriën en verwijdert talgafscheiding. Onzuiverheden en meeëters verdwijnen terwijl de talgklieren niet 
geactiveerd worden en de huid niet uitdroogt. Atamé Speciaal werkt vooral ook verzorgend, preventief en 
beschermend. Het product remt het ontstaan van onzuiverheden af en het normaliseert de zuurgraad en 
vochtbalans van de huid. Bij een sterk verontreinigde huid gebruikt u Atamé Speciaal in het begin van de 
behandeling drie maal per dag. 

Atamé Tonic Aktief

De variant Atamé Aktief bevat de meeste werkstoffen en is toegespitst op een extra intensieve werking. 
Bijzonder geschikt voor ernstige, hardnekkige en/of lang bestaande onzuiverheden. Daarnaast behandelt 
Atamé Aktief vetpuistjes op nek, rug en schouders en gaat spierspanning tegen. Atamé Aktief gebruikt u in 
het begin drie maal per dag, als de huid gestabiliseerd is twee maal per dag of ’s avonds in combinatie met 
Atamé Sensitief of Speciaal.

Atamé “AM” Tonic Aktief

Een gespecialiseerde variant, gebaseerd op een antiseptische werking tegen huidirritaties huidschimmels 
en huideczeem. Atamé “AM” Aktief is voor de vooral droge, gevoelige, naar allergie en snel naar roodheid 
neigende huid. Irritaties, overprikkeling of overreacties van de huid worden voorkomen of stopgezet. Atamé 
“AM” Aktief reinigt tot diep in de poriën, ontdoet de huid van dode huidcellen en verwijdert talgafscheiding. 
Het ontstaan van onzuiverheden wordt tegengegaan en bij consequent gebruik wordt de structuur van de 
huid verbeterd. Atamé “AM” Aktief kan ook toegepast worden als een ontspannende, doorbloedende en 
ontslakkende voorbereiding op de massage voor gestresste rug- schouder- en nekpartij.

Atamé Tonic Aloë Vera Plus

De variant Aloë Vera Plus is voor de huid met overgevoeligheid, snel geïrriteerd en neigt naar allergie. Ook 
is deze tonic ideaal voor de gestresste huid en voor kleine kinderen met rode geïrriteerde huid. Aloë Vera  
Lotion is in hoge mate reinigend, ontstekingremmend, verzacht irritaties, verzorgt en beschermt de huid. 
Ook voor kinderen geeft de tonic een verkoelend en kalmerend effect (ook te gebruiken bij luieruitslag). 
Atamé Aloë Vera Plus gebruikt u in het begin van de behandeling drie maal per dag en na het stabiliseren 
van de huid twee maal per dag.



Zo gebruikt u Atamé Tonics

Atamé is bijzonder eenvoudig in het gebruik.

Neem in iedere hand een wattenschijfje en bevochtig die met de tonic. Reinig nek, gezicht, hals en 
decolleté met krachtige bewegingen in de richtingen zoals op de tekeningen staat aangegeven. Op die 
manier wordt de afvoer van afvalstoffen bevorderd.

Neem regelmatig een schoon wattenschijfje.
Herhaal de behandeling totdat deze schoon blijven.

Atamé geeft absoluut geen bijwerkingen. Bij een overgevoelige huid kan er heel even een lichtgloeiend 
gevoel optreden. Dit is normaal. Verder treedt in het begin van de behandeling met Atamé soms een ver-
slechtering van de huid op. Ook dit is normaal. Atamé brengt namelijk sluimerende onzuiverheden boven.

Na enkele behandelingen stabiliseert de huid en zullen er geen bijzondere reacties meer optreden.

Bij consequent gebruik is de inhoud van een flesje Atamé van 100 ml voldoende voor 4 à 5 weken.

1 2

65 7 8

3 4



Welke Atamé bij welke huidproblemen!

Acné j.
Afhankelijk van de acné kan Atamé Sensitief, Atamé Speciaal of Atamé Aktief gebruikt worden.

Thuisverzorging: In het begin van de begeleiding driemaal per dag reinigen.
   Wanneer de huid gestabiliseerd is, tweemaal per dag reinigen.
   Geen crèmes gebruiken.

Voor acné zonder roodheid en zonder andere echte problemen, wordt Atamé Speciaal geadviseerd. Daarna 
overgaan naar Atamé Aktief om de huid nog dieper te reinigen. Bij acné met roodheid is het gebruik van 
Atamé Sensitief aan te bevelen.

Wanneer de gevoeligheid minder geworden is, kan naar Atamé Aktief worden overgegaan. Het is ook  
mogelijk ’s morgens en ’s middags Atamé Sensitief en ’s avonds Atamé Aktief te gebruiken. Kies direct voor 
Atamé Aktief bij een hardnekkige of al jaren aanwezige acné.

Andere talgklierproblemen
Atamé Sensitief, Atamé Speciaal of Atamé Aktief adviseren.

Thuisverzorging: Wanneer de huid in balans is, tweemaal per dag reinigen.
   Geen crèmes gebruiken.

Talgklierafwijkingen, zoals verstopte poriën, overvloedige talgproductie en talgcystes, gecombineerd met 
roodheid eerst Atamé Sensitief adviseren. Een huid die rustig is, oogt beter. In een later stadium in combina-
tie met Atamé Aktief. Bij ernstige, hardnekkige en/of lang bestaande onzuiverheden, b.v. een huid met een 
groot aantal talgcystes wordt Atamé Aktief toegepast.

Teleangiëctasiën
Advies: Atamé Sensitief.
Thuisverzorging: Driemaal per dag reinigen en kalmeren.
   De eerste twee weken geen crèmes gebruiken.

Het grootste probleem van deze huid is roodheid en gespannenheid. Atamé Sensitief heeft vooral een  
kalmerende werking op de huid en brengt de elasticiteit in de capillairen weer terug.

Rosacea
Atamé Sensitief of Atamé Aktief adviseren.
Thuisverzorging: Driemaal per dag reinigen.
   Geen crèmes gebruiken.

Dit is een zeer moeilijke huidaandoening door de aanwezigheid van roodheid en ontstekingen. Verder  
hebben deze huiden vaak een zeer onregelmatige structuur. Kies in dit geval altijd eerst Atamé Sensitief, het 
is namelijk belangrijk om deze huid vooral rustig en gladder te krijgen. Wanneer de huid wat gekalmeerd is, 
kan Atamé Aktief geadviseerd worden voor een intensiever werking en om de ontstekingen tegen te gaan.



Eczeem
Advies: Atamé “AM” Aktief.
Thuisverzorging: Driemaal per dag reinigen.
   De eerste twee weken geen crèmes gebruiken.
Als de huid in balans is, kan er worden overgegaan op Atamé Sensitief in combinatie met Atamé “AM” 
Emulsie

Eczeem is een veel voorkomend euvel. Het manifesteert zich op velerlei plaatsen en manieren. De Atamé 
“AM” Aktief lijn bevat speciale ingrediënten om irritaties (zoals jeuk) te voorkomen of stop te zetten.

Gevoelige en geïrriteerde huiden
Atamé Aloë Vera Plus adviseren.
Thuisverzorging: Driemaal per dag reinigen en kalmeren.
   De eerste twee weken geen crèmes gebruiken.
   Wanneer de huid in balans is, overstappen op Atamé Sensitief tweemaal per dag in  
   de dagelijkse huidverzorging opnemen.

Gevoeligheid kan door allerlei omstandigheden ontstaan. Belangrijk is om eerst achter de oorzaak te komen. 
Mogelijkerwijs kan deze opgeheven worden. Wanneer de oorzaak niet meer aanwezig is, zal de huid zich op 
den duur weer herstellen. Voor een overgevoelige huid die makkelijk irriteert of neigt naar allergie kan Atamé 
Aloë Vera Plus in het dagelijkse huidverzorgingsprogramma van de cliënt opgenomen worden.

De door Cosmetica overvoede huid
Advies: Atamé Sensitief.
Thuisverzorging: In het begin driemaal per dag reinigen en twee weken geen crèmes gebruiken.
   Wanneer de huid in balans is, Atamé Sensitief tweemaal per dag als intensieve  
   dieptereiniging in de  dagelijkse huidverzorging toepassen.

Bij cliënten die producten gebruiken, die op dat moment niet optimaal zijn voor hun huid kunnen huidpro-
blemen ontstaan. Wanneer een normale huid een crème gebruikt die te voedend is, is het mogelijk dat deze 
huid overmatig vet wordt.

Bovendien variëren cliënten te snel in het gebruik van crèmes: de ene week een anti-rimpel crème, de  
andere week een crème gebaseerd op fruitzuren. Met als resultaat dat de huid geheel uit balans raakt.

Atamé Sensitief is hier de oplossing. Adviseer gedurende één of twee weken uitsluitend Atamé Sensi-
tief te gebruiken, zonder andere huidverzorging. Wanneer de huid in balans is, preventief Atamé Sensitief 
tweemaal per dag in de dagelijkse huidverzorging opnemen.


