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Dermapen Exo-Skin

Researched, Written & Presented by Dr. Andrew R. Christie (France)
Clinical Director / Global Medical Trainer DermapenWorld™

• Definitie

• Marktaandeel

• Regeneratieve procedures

• Beperkingen van autologe therapieën

• Het raadsel van de vuller en BTX

• Verwachtingen van de moderne patiënt

Regeneratieve geneeskunde, filosofie en beperkingen
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Huidverslechtering - een biologische beoordeling

Gebaseerd op een combinatie van chronologische, genetische, intrinsieke en extrinsieke triggers, wordt huidveroudering biologisch 
gekenmerkt door een combinatie van:

• Stamcel deactivering
• Telomeer verloop: verlies van kracht door aanhoudende druk of aanval
• Vermindering van AMPK 5'-adenosinemonofosfaat-geactiveerd proteïnekinase, een enzym dat cellulaire energie beheert om de opname 

en oxidatie van glucose en vetzuren te activeren, vooral wanneer de energie op is
• Lipofuscineaccumulatie: onoplosbare gele/bruine pigmentkorrels bestaande uit lipidebevattende residuen van de lysosomale 

spijsvertering. Ze hopen zich op tijdens normale veroudering
• Immuunveroudering inclusief de achteruitgang en het verlies van de deling en groei van immuuncellen
• Endotheeldisfunctie verminderde vasodilatatie, een pro-inflammatoire toestand en protrombotische eigenschappen (abnormale coagulatie)
• Genexpressie vertraging: het proces waarbij een gen in een cel wordt aangezet om RNA en eiwitten te maken
• Glycatie / niet-enzymatische glycosylering: de chemische binding van een suiker aan een eiwit zoals collageen en elastine die 

schadelijke Advanced Glycation End-Products (AGE's) vormt
• Gecompromitteerd DNA-herstel
• Verlies van eiwitsynthese: gecompromitteerde productie van collageen en elastine
• Mitochondriale disfunctie: vermindering van cellulaire energie die biochemische reacties aandrijft en ATP / adenosinetrifosfaat opslaat

Exosomen – Een eenvoudige benadering

Menselijke lichaamscellen een café of koffiebar
↓
Stamcel een cappuccino (inclusief melk en melkschuim)
↓
Factoren & groeifactoren de koffie
↓
Exosomen het concentraat caffeïne

• Door het verwijderen van het onnodige melkschuim, melk en water zijn ook de negatieve en 
ontstekingsbevorderende groeifactoren verwijderd.

• De caffeïne in de Exosome espresso vertelt de cellen HOE en WANNEER te reageren.
• Net als bij het drinken van een cappuccino, waarbij de geconcentreerde caffeïne in de koffie

wordt verteerd, en de voordelen van de caffeine vrijkomen, kunnen Exosomen vrijkomen in het 
ECF en hun gewenste bestemming bereiken via homing proteïnen (eiwit met specifiek doel).

• Een exosoom is als een loper die op verschillende eiwitten plaats kan nemen. I.t.t. tot een
groeifactor (bv. fibroblast groei factor) die alleen een specifieke cel kan stimuleren (fibroblasten).
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Botanische en dierlijke stamcellen – de onmogelijke droom

Plantaardige en dierlijke stamcellen KUNNEN*:
• Dienen als krachtige antioxidanten
• Beschermen van epidermale menselijke stamcellen tegen door vrije radicalen 

veroorzaakte DNA-schade
• Omgekeerde effecten van fotoschade realiseren

Plantaardige en dierlijke stamcellen KUNNEN NIET:
• Repliceren van mensen afgeleide stamcellen
• Erkend worden als menselijk DNA
• Overgedragen worden van een plant of dier naar een mens
• Nieuwe cellen bij mensen regenereren

*Mantena, SK., Katiya, SK.; Grape Seed Proanthocyanidins Inhibit UV-Radiation-Induced Oxidative Stress And Activation Of MAPK and NF-kB Signalling In Human Epidermal 
Keratinocytes; Free Radic Biol Med. 2006;40(9):1603-14: Zhao, J., Chen, Y. et al; Anti-Tumour-Promoting Activity Of A Pholyphenolic Fraction Isolated From Grape Seeds In The 
Mouse Skin Two-Stage Initiation-Promotion Protocol & Identification Of Procyanidin B5-3’ – Gallate As The Most Effective Antioxidant  Constituent; Carcinogenesis 
1999;20(9):1737-45. **Image courtesy of picturethisai.com

Stamcellen kunnen niet overgedragen worden van een plant of dier naar mensen en nieuwe cellen regenereren.

Stamcellen - Algemene definities en potentieel
Stamcellen hebben twee kenmerken:
• Potentie - ze kunnen iets creëren
• Zelfreplicatie - ze kunnen opnieuw creëren

Type: Naam Locatie: Belangrijkste kenmerken:

Oer Embryonaal Embryo’s
Pluripotent, als onetisch beschouwd voor 
esthetische doeleinden

Huid Huid
Basale epidermis, folliculaire
uitstulping

Multipotent, vormt epidermale cellen

Volwassen / somatisch Hematopoëtisch Beenmerg, navelstreng Multipotent, vormt bloedcellen

Volwassen / somatisch Endotheel Multipotent, vormt endotheliale cellen

Volwassen / somatisch Neraal Hersenen Multipotent, vormt immuun cellen

Volwassen / somatisch Neurale top Haarfolikel
Multipotent, vormt neuronen, Schwann cellen, 
myofibroblasten, melanocyten

Volwassen / somatisch Olfactorisch Olfactorische mucosa Multipotent

Volwassen / somatisch Intestinaal Dunne & dike darm Multipotent, vormt darmwandcellen
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Stamcellen versus Groeifactoren
Een stamcel is:

- Niet geprogrammeerd
- Een krachtige cel die iets kan creëren
- In staat tot zelfreplicatie
- In staat om groeifactoren te produceren, maar zijn niet de primaire bron
- Geactiveerd en gesignaleerd door een reeks groeifactoren
- In staat om berichten van exosomen te ontvangen

Groeifactoren zijn belangrijker voor 
stamcelsignalering in tegenstelling tot 
stamcellen voor groeifactorsignalering

Exosomen kunnen onnodige, negatieve en 
pro-inflammatoire groeifactoren eliminerenEen groeifactor is:

- Een eiwitmolecuul
- Een biologisch signaleringsmechanisme
- Beschermt bestaande cellen
- Stimuleert de groei van nieuwe cellen
- Herstelt beschadigde cellen
- Vooral geproduceerd door hormonen, eiwitten, aangrenzende cellen, verre weefsels, klieren, tumorcellen
- EGF's die de huid moduleren, in evenwicht brengen en beheren
- EGF's worden aangetroffen in de epidermis, bloedplaatjes, plasma, urine, speeksel en moedermelk
- In staat om berichten van exosomen te ontvangen en erop te reageren

Stamcellen versus Groeifactoren

Factoren:
- elke stof die deelneemt aan een biochemische reactie of proces
- Transcriptiefactoren zijn moleculen die binden aan een DNA-sequentie en 

reguleren de transcriptie van een bepaald gen of een reeks genen
- Kunnen berichten van exosomen ontvangen en erop reageren

Groeifactoren
- Zijn uitgescheiden moleculen
- Interactie met andere moleculen en receptoren, binden niet aan DNA
- Beïnvloed celgedrag zoals differentiatie, proliferatie en genezing
- Kunnen berichten van exosomen ontvangen en erop reageren

In tegenstelling tot transcriptiefactoren binden groeifactoren niet aan DNA
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Van navelstreng afgeleide MSC's en huidregeneratie

MSC's (Mesenchymale stamcellen) geven veel groeifactoren af   die een proces van herstel, regeneratie 
en verjonging signaleren en bevorderen

UD-MSC’s afgifte:
• VEGF – verbetert de regeneratie, bevordert angiogenese en door keratinocyten aangestuurde wondgenezing*
• TNF⍺-gestimuleerd eiwit - ontstekingsremmend, verbetert weefselherstel, vermindert pro-fibrotische GF’s**
• Exosomen

UD-MSC's remmen:
• Pro-fibrotische TGFβ1 & TGFβ2***
• Verhoogde MMP-expressie

UD-MSC's promoten:
• Betere huidkwaliteit, soepelheid en elasticiteit
• Jongere en actievere exosomen

*Ong, H.T. and R.J. Dilley, Novel non-angiogenic role for mesenchymal stem cell-derived vascular endothelial growth factor on keratinocytes during wound healing. Cytokine Growth Factor 
Rev, 2018. 44: p. 69-79 **Qi, Y., et al., TSG-6 released from intradermally injected mesenchymal stem cells accelerates wound healing and reduces tissue fibrosis in murine full-thickness 
skin wounds. J Invest Dermatol, 2014. 134(2): p. 526-537 ***Yun, I.S., et al., Effect of human adipose derived stem cells on scar formation and remodelling in a pig model: a pilot study. 
Dermatol Surg, 2012. 38(10): p. 1678-88. : Gentile, P., et al., Adipose-derived stromal vascular fraction cells and platelet-rich plasma: basic and clinical evaluation for cell-based therapies in 
patients with scars on the face. J Craniofac Surg, 2014. 25(1): p. 267-72.: Klinger, M., et al., Autologous fat graft in scar treatment. J Craniofac Surg, 2013. 24(5): p. 1610-5. ****Image 
courtesy of DermapenWorld

Exosomen – Technische definitie

Exosomen zijn:
• Een extracellulair blaasje
• Gegenereerd door elke cel die secreties produceert
• Gevonden in lichaamsvloeistoffen
• Gevonden in planten, dieren en microben
• Gegenereerd door menselijke MSC's
• Nano, 30-200nm
• 1/100ste – 1/1000ste van de grootte van de cel waaruit ze worden uitgescheiden
• Overvloedig in biomoleculen die berichten van stamcellen verzenden naar andere cellen
• Essentieel voor intercellulaire communicatie, weefselgenezing, regeneratie en reparatie
• In staat om te communiceren met nabije en verre cellen

De factoren die in exosomen worden gevonden, zijn belangrijker dan de MSC's waaruit ze zijn geoogst. Deze factoren 
en groeifactoren zijn verantwoordelijk voor exosomale regeneratieve en helende eigenschappen.

Exosomen bevatten biomoleculen, waaronder eiwitten, lipiden en nucleïnezuren (zoals RNA) en fungeren als 
boodschappers van stamcellen naar andere cellen. Ze spelen een sleutelrol bij weefselgenezing, regeneratie en herstel.*

*Cha, H., et al., Stem Cell-Derived Exosomes and Nanovesicles: Promotion of Cell Proliferation, Migration, and Anti-Senescence for Treatment of 
Wound Damage and Skin Ageing. Pharmaceutics, 2020. 12(12). **Image courtesy of DermapenWorld
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Exosomen – Structuren en biologische componenten

Exosomen bevatten*:
• 1000+ peptiden
• 500-800 eiwitten
• 800+ groei- en transcriptiefactoren
• 373 verschillende soorten lipiden
• Cytokinen
• Antioxidanten
• Enzymen
• mRNA (messenger-RNA dat betrokken is bij eiwitsynthese)
• miRNA (een kort segment van RNA dat genexpressie reguleert)
• Targeting-moleculen (sleutelmoleculen zoals eiwitten en nucleïnezuren die betrokken zijn bij metabole routes)
• Protontransporters (membraaneiwitten)
• Antigenen (een stof die ervoor zorgt dat het immuunsysteem er antilichamen tegen aanmaakt)
• Integrines (receptoren die celgroei, proliferatie, migratie, signalering, cytokine-activering en cytokine-afgifte reguleren).

*Felipe y Garate, Iñigo de; Exosomes In Treatment, IMCAS Academy, recorded 08/07/21. Irvine Duncan, Diane, Application Of Lyophilised Exosomes (Derived from Adipose Stem Cell) In 
Aesthetic Medicine, IMCAS Academy, recorded 08/07/21Mezu-Ndubuisi, Olachi J., Maheshwari, Akhil, The Role Of Integrins In Inflammation & Angiogenesis, Pediatr Res. 2021 
May;89(7):1619-1626. doi: 10.1038/s41390-020-01177-9. Epub 2020 Oct 7. PMID: 33027803; PMCID: PMC8249239, Dr J. Plews, Reactive Labs, Davis (USA) **Image courtesy of 
DermapenWorld

Exosomen – Mechanismen van actie - Technisch

DNA (niet aanwezig in exosomen) is als een blauwdruk


RNA is als een kopie van de blauwdruk


messenger-RNA, micro-RNA en groeifactoren worden gevonden in exosomen (net als andere bestanddelen zoals proteïnen)


De exosoom dringt de cel binnen


De cel accepteert de exosoom direct (mRNA en micro-RNA worden natuurlijk gevonden in cel cytoplasma en worden daarom niet gezien
als binnendringers)


De ribosomen herkennen de menselijke RNA strengen


De ribosoom vertaalt RNA in een instructieve proteïnen


De boodschap is omgezet en geactiveerd

11

12



7

Exosomen – Mechanismen van actie - Voorbeeld

Een exosoom bevat mRNA voor collageen productie


De exosoom dringt de cel binnen


De ribosoom herkent de menselijke RNA-sequentie


Het ribosoom vertaalt het RNA in een eiwitinstructie voor verhoogde collageenproductie


Autocriene signalering is waar een cel signalen naar zichzelf verandert. Het is gelokaliseerd.

Endocriene signalering is waar signaalhormonen zich richten op ver weg gelegen cellen. Het is extreem afstandelijk.

Paracriene signalering is:

• Gedefinieerd door celsignalen die gedragsveranderingen in nabijgelegen cellen veroorzaken

• Traditioneel ‘regionaal’ in territorium

• Een vorm van communicatie waarvan oorspronkelijk werd aangenomen dat deze werd gepromoot door exosomen

Exosomen echter:

• Beschikken over een aangeboren levering op nanoschaal (30-200nm)

• Targetten hun bestemming via directe regionale toegang (paracrien)

• Signaal via cel-naar cel-contact

• Signaal ook via homing-eiwitten die vrijkomen in ECF of bloed (endocrien)

• Vereist gewoon de juiste trigger en reactie om te reageren

• Leveren een nieuwe golf van plasticiteit - paracrien met endocrien potentieel

"Omdat exosomen door lichaamsvloeistoffen circuleren, kunnen ze informatie niet alleen 

naar lokale cellen overbrengen, maar ook naar cellen op afstand."*

Kracht en vloeibaarheid van exosomen

*Yang, B.H., Lee, Y.B. et al.: Overcome the barriers of the skin: exosome therapy, 
Biomater Res 25, 22 (2021)., **Image courtesy of vectorstock.com
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Ontwikkeling van exosomen voor regeneratieve doeleinden 
- een geschiedenis

Jaren 60: Eerste waarneming, maar er was niet veel bekend*
1983: Herontdekt in reticulocyten van ratten en schapen (onrijpe rode bloedcellen in het beenmerg)
1987: De term 'exosoom' is bedacht uit endosomen (intracellulaire sorteerorganellen)
1991: Volwassen stamcellen (MSC's) worden geïsoleerd uit Wharton's Jelly gevonden in menselijke navelstrengen
1996: Exosomen blijken te worden vrijgegeven door een verscheidenheid aan verschillende celtypen
2000: Volwassen stamcellen worden erkend vanwege hun potentieel om andere cellen voor andere organen te genereren
2007: Nobelprijs voor genmodificatie in stamcellen van muizen
2011: Volwassen stamcellen (MSC's) blijken een overvloedige bron van exosomen te zijn
2012: Tweede Nobelprijs voor herprogrammering van stamcellen
2013: Een derde Nobelprijs wordt toegekend voor extracellulaire blaasjes/exosomen
2014: Exosomen afgeleid van menselijke stamcellen zijn studies voor klinische toepassingen
2016: Exosome isolatie- en extractietechnieken worden verbeterd
2022 en daarna: DermapenWorld zorgt voor een revolutie op het gebied van microneedling en esthetische behandelingen met de creatie en 
lancering van MG-EXO-SKIN™ en EXO-SKIN™ technologie.

*Bonucci E. Fine structure of early cartilage calcification. J Ultrastruct Res. 1967;20(1–2):33–50.

DermapenWorld UD-MSC-afgeleide Exosomen

• DermapenWorld gebruikt alleen ethisch geproduceerde, van menselijke navelstreng afgeleide MSC's afkomstig van een gecertificeerd 
CGMP-laboratorium

• Zuiverheid is celtherapie en farmaceutische kwaliteit
• Geoogste MSC's worden vervolgens gekweekt en exosomen verwerkt
• Exosomen worden vervolgens geëxtraheerd
• Dp Dermaceuticals MG-EXO-SKIN en EXO-SKIN worden vervolgens geformuleerd
• DermapenWorld repliceert een proces dat is ontwikkeld op basis van miljoenen jaren menselijke evolutie
• Een perfect exosoom van een perfecte MSC-bron zorgt voor moeiteloze huidpenetratie
• DermapenWorld exosomen zijn verbeterd met HylaFuse™ en Calphasome™ technologie
• DermapenWorld bevordert, volgt en ondersteunt kweekmethoden zonder componenten van landbouwhuisdieren. Er worden in geen enkel 

stadium runder- of visbijproducten gebruikt
• Elk product van DermapenWorld en Dp Dermaceuticals is dierproefvrij en niet getest op dieren
• Elke batch is gecertificeerd getest op zuiverheid, potentie en veiligheid
• Elke batch is getest op schimmels en bacteriën

MSC's repliceren dezelfde moleculen die in de jeugd worden geproduceerd tijdens huidtrauma. 
DermapenWorld faciliteert een laboratoriumproces dat het herstelmechanisme van MSC's activeert, dat verder wordt gefilterd en 
geconcentreerd. 
Exosomen worden vervolgens uit deze oplossing geëxtraheerd.*

*Dr J. Plews, Reactive Medical, Davis (USA)
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Inkoop van DermapenWorld MSC-afgeleide exosomen
Een gezonde moeder (die vooraf is gescreend en getest) bevalt van een gezonde baby


De navelstreng van de baby wordt doorgeknipt en verwijderd (volgens de geboorteprotocollen van het ziekenhuis zonder pijn of trauma)


De navelstreng wordt onmiddellijk in een ijsbak geplaatst en snel getransporteerd naar het CGMP-laboratorium 

(huidige goede fabricagepraktijk) van DermapenWorld


Mesenchymale stamcellen van celtherapiekwaliteit worden binnen 24 uur geëxtraheerd uit de Wharton's Jelly die in de 
navelstreng wordt aangetroffen. Dit gebeurt handmatig en met een dierlijke bijproductvrije enzymatische manipulatie


De cellen worden met behulp van GLP (goede laboratoriumpraktijk) naar een tweede laboratorium getransporteerd


De geoogste stamcellen worden gekweekt in een monolaag of in een bioreactor


De stamcellen worden geactiveerd en gekweekt voor maximale activering (het geconditioneerde kweekmedium 

bevat biologisch actieve componenten die zijn verkregen uit eerder gekweekte cellen)


De productie van exosoom en groeifactor wordt gestimuleerd


Exosomen worden geïsoleerd en gevangen


Exosomen zijn onder strikte voorwaarden geformuleerd om Dp Dermaceuticals MG-EXO-SKIN en EXO-SKIN te creëren

Exosomen en compatibiliteit - Regeneratief potentieel verkennen

Waarom zijn PRP, nano-vet, plantaardige en dierlijke stamcellen niet overdraagbaar?

DNA (deoxyribonucleïnezuur) is:
• Zoals de blauwdruk / masterkopie van een persoon
• Uniek voor het individu
• Gevonden in de kern van elke cel
• Gemaakt van nucleotiden, erfelijke chemische bouwstenen
• Bestaat uit 3% genen, uniek voor het individu
• Kan individu of soort niet 'springen'

Oppervlaktemarkeringen:
• Worden ook wel ‘celoppervlakte-antigenen’ of monogrammen genoemd
• Worden moleculen of antigenen gevonden in het plasmamembraan van de cel?
• Identificeer en classificeer cellen
• Lever een immuunfunctie die bestand is tegen vreemde stoffen
• Voeg CD9, CD63, CD81, HSP60, HSP70, HSP90, Alix en TSG 101, CD9, CD63 en CD81 toe als "goed markers” gevonden op exosomen om 

communicatie en berichtenuitwisseling te bevorderen**

Wanneer het menselijk lichaam iets als 'vreemd' herkent, zoals bloedgroep, organen en cellen, is het een combinatie van 
oppervlaktemarkers en DNA (in mindere mate) die incompatibiliteit creëert

* Yang, B.H., Lee, Y.B. et al.: Overcome the barriers of the skin: exosome therapy, Biomater Res 25, 22 (2021)., **Image courtesy of creativepostersupply.com

17

18



10

Exosomen en compatibiliteit - Regeneratief potentieel 
verkennen

Stamcellen:
• Verminderen immunologische triggers / reacties in vergelijking met normale cellen
• Zijn kleiner dan normale cellen = minder oppervlaktemarkeringen = gemakkelijkere herkenning
• Worden geëxtraheerd uit een grotere groep van meerdere cellen met grotere oppervlaktemarkers en DNA-componenten
• Afgeleid van Wharton's Jelly zijn jonger, onbeschadigd en constructief (MSC's)

Exosomen:
• Zijn GEEN cellen
• Zijn extracellulaire blaasjes
• Zijn voornamelijk samengesteld uit eiwitten, groeifactoren, mRNA en microRNA
• Kan berichten maken en verzenden
• Bevatten geen kern of actieve DNA-componenten 
• Zijn niet geprogrammeerd om te reproduceren
• Zijn 100-1000e van de grootte van een cel
• Zijn niet bacterieel, viraal of schimmel
• Bevatten aanzienlijk minder oppervlaktemarkeringen vanwege hun grootte (vergeleken met een cel)
• Oppervlaktemarkerresidu is afkomstig van het plasmamembraan van de gastheercel
• Brengt GEEN immunologische reactie teweeg

*Image courtesy of postermywall.com

Exosomen en compatibiliteit - Regeneratief potentieel 
verkennen

• Als onderdeel van het oogstproces kunnen in exosomen minuscule strengen inactief DNA worden gevonden
• De resterende strengen kunnen het cytoplasma van de MSC zijn binnengedrongenHet exosoom heeft echter NIET het DNA gedragen
• DermapenWorld gebruikt alleen echte, geoogste exosomen (30-200nm)
• Apoptotische lichamen 300nm-5μm (5000nm) of dode/stervende cellen met DNA-sporen worden verwijderd tijdens het exosoom oogstproces
• Tijdens het conditioneringsproces worden ook celcomponenten verwijderd
• Minder markers (vanwege grootte) èn geen actief DNA = perfecte compatibiliteit, tolerantie en werkzaamheid
• Er is geen risico op granulatomaire reactiviteit of vasculaire occlusie

*Image courtesy of postermywall.com

Het maakt niet uit hoeveel tandenfeeën er zijn. Wat telt is de verzameling 
van de tand en hoeveel $$$ er achterblijft. Er gaat geen inbraakalarm af.
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DermapenWorld Exosomen Kwaliteits Controle 

• Elevai exosome technologie
• Drievoudige Nobelprijs winnende toegepaste wetenschap
• Alle donoren ondergaan een streng selectieproces en testen
• Ethisch
• Geoogste stamcellen worden geëxtraheerd onder CGMP-gecertificeerde en goedgekeurde laboratoriumomstandigheden
• Geoogste cellen zijn afkomstig van meer dan 10 donoren om de productvariabiliteit te verminderen
• Celtherapie kwaliteit stamcellen
• Geëxtraheerd zonder beschadiging door ultra centrifugatie of vriesdrogen/lyofilisatie
• Media worden vervoerd onder GLP-gecertificeerde en goedgekeurde voorwaarden
• CNPN gearchiveerd en genummerd (portaal voor kennisgeving van cosmetische producten)
• Gefabriceerd in een GMP-laboratorium in de VS
• Laboratorium getest
• Steriel, ondoorzichtig, temperatuur gecontroleerd, glas, dubbel verzegeld, product voor klinische naalden
• Aseptisch, airless, dubbelwandig, temperatuur gecontroleerd actueel product
• Geen runder-, vis- of boerderijdierenserum of bijproducten
• EC-vertegenwoordiger ondersteund
• UKCA-compatibel

*Image courtesy of DermapenWorld

Exosomen Donor Selectie Preces

Hepatitis A Hepatitis B Hepatitis E Human 
Immunodeficiency 
virus (HIV)

Acquired Immunodeficiency 
Syndrome (AIDS)

Human T-lymphotropic Virus 1 
(HTLV)/ Adult T-Cell Lymphoma 
Virus 1

Erythrovirus B19 / Parvovirus 
B19 (Parvo B19)

Cytomegalovirus (CMV

Epstein-Barr Virus (EBV) Malaria Trypanosoma Cruzi (T-Cruzi) West Nile Virus (WNV)

Babesia / Nuttallia Infectious Spongiform 
Encephalopathy / Mad Cow 
Disease

Tuberculosis (TB) Syphilis Treponema

Chlamydia Trachomatis Neisseria Gonorrhoea Sepsis

Als onderdeel van de pre-screening worden donoren getest op de volgende ziekten/stoornissen*:

*Equipmed Aesthetics / DermapenWorld
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Patiënten en Huidindicaties voor Exosoomtherapie

Alle huiden, alle soorten, alle esthetische omstandigheden, alle kleuren en alle etniciteiten
• Verjonging, vermindering van rimpels, anti-aging
• Hyperpigmentatie, beschadiging door de zon
• Teleangiëctastieën, rosacea
• Rode en bruine maculaire littekens na acne
• Atrofische en hypertrofische litteken- en striae-revisie
• Postoperatieve omstandigheden
• Acne
• Gevoelig, vluchtig en reactief
• Veilig voor peri-orbitale toepassing (vochtzwelling rondom ogen)

Patiënten die:
• Een alternatief zoeken voor PRP
• Worden als 'gecompromitteerd' beschouwd voor autologe procedures
• Geen bloedafname of liposuctie willen met microcanules
• Verlangen naar een holistische, regeneratieve benadering
• Combinatietherapieën zoeken voor chirurgie en injectables om de integriteit, kwaliteit en herstel van de huid fysiek te behandelen
• Ethisch verantwoorde regeneratieve oplossingen wensen zonder bijproducten van landbouwhuisdieren
• Aandringen op evidence-based, effectieve en resultaatgerichte technologie

*Image courtesy of DermapenWorld

Contra-indicaties en overwegingen

• Topische exosoomtherapie kan veilig worden gebruikt voor iedereen:
• Alle esthetische huidaandoeningen
• Huidtypes
• Fitzpatrick-fototypes
• Leeftijden
• Zwangere of borstvoeding gevende patiënten*
• Indicaties waaronder rosacea, ontstoken, postoperatief, jeuk en psoriasis

• Een consult met een gekwalificeerde behandelaar wordt aanbevolen voor elke niet-gediagnosticeerde laesies, 
aandoeningen of medische aandoeningen voordat u begint exosoom therapie.

• Contra-indicaties en overwegingen voor standaardbehandeling met Dermapen 4™ moeten
gevolgd worden voor behandelingen met microneedling combinatietherapieën met exosomen.

• Voor de beste resultaten wordt tweemaal daags plaatselijke toepassing aanbevolen als onderdeel van elk esthetisch 
behandelprogramma

• Temperatuuroverwegingen
• pH-overwegingen

*Zoek altijd medisch advies **Image courtesy of DermapenWorld
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Exosomen Therapie versus PRP

"Als monotherapie bleken de resultaten van exosomen een betere verbetering te geven in vergelijking met PRP"*

"Hoewel plasma een subset van factoren en exosomen bevat, produceert PRP slechts 1/5 van wat stamcellen kunnen produceren"**

• Het autologe regeneratieve raadsel
• Mechanische + Chemische regeneratieve geneeskunde
• PRP = ontstekingsremmende en pro-angiogene moleculen
• Exosomen

• 1000+ peptiden & 800+ ECM structurele en biologische componenten
• 800+ groei- en transcriptiefactoren
• 373+ lipiden
• MMP-weefselremmer 2
• Immunomodulerende factoren, interleukinen, interferonen
• Superieur antioxidantpotentieel

• Blootstelling elke dag in vergelijking met maandelijks

*Irvine Duncan, Diane, Application Of Lyophilised Exosomes (Derived from Adipose Stem Cell) In Aesthetic Medicine, IMCAS Academy, 
recorded 08/07/21 **Dr J. Plews, Reactive Medical, Davis (USA)
***Image courtesy of tlabeurope.com

Dp Dermaceuticals MG-EXO-SKIN en EXO-SKIN
De geboorte van een regeneratieve kracht

*Image courtesy of DermapenWorld

25

26



14

DP Dermaceuticals MG-Exo – Belangrijke ingrediënten
Actieve Ingrediënten: Concentraties: Voordelen:

MSC conditioned media (exosomen) 66.5% Regeneratief

HylaFuse Hyaluronic acid 35mg/ml Facilitator, hydrating agent

Calphasomen 1% Facilitator, ceramide & collageen
activator

Sodium ascorbyl phosphate 1% Redox agent, ROS scavenger

Zink PCA 1% Wond heling

Panthenol 1% Wond heling

Aloe Vera 2.5% Bioflavonoiden, polyphenolen, 
tanninnen

pH 7.0

*Images courtesy of Dr J. Plews, Reactive Medical, Davis (USA)

DP MG-Exo
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DP Dermaceuticals Exo-Skin – Belangrijke ingrediënten

Actieve Ingrediënten: Concentraties: Voordelen:

MSC conditioned media (exosomen) 47% Regeneratief

Hyaluronic acid (SMW) 25mg/ml SMW Facilitator, hydrating agent

Niacinamide 1% Anti-inflammatory, melanosome 
transfer inhibitor, ceramide activator

Magnesium ascorbyl phosphate / 
ascorbyl glucoside / sodium ascorbyl
phosphate / tetrahexadecyl ascorbate

4% Redox agent, ROS scavenger, 
tyrosinase inhibitor

pH 6.5

*Images courtesy of Dr J. Plews, Reactive Medical, Davis (USA)

DP Dermaceuticals Exo-Skin – Belangrijke ingrediënten

Actieve Ingrediënten: Concentraties: Voordelen:

Ceramide NP / AP / EOP, 
phytosphingosine (pro-ceramide), 
botanical cholesterol

5% Barriëre functie, anti-
ontstekingremmend, bevochtiger

Acetyl octapeptide-3, palmitoyl 
tripeptide-37/1, palmitoyl tetrapeptide-7, 
acetyl octapeptide-8, acetyl 
hexapeptide-8, trifluoroacetyl tripeptide-
2

7% ECM support, collageen activator

Glutathione 1% Wond heling, antioxidant, ROS 
scavenger, tyrosinase inhibitorpH 6.5

*Images courtesy of Dr J. Plews, Reactive Medical, Davis (USA)
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DP Dermaceuticals Exo-Skin – Belangrijke ingrediënten

Actieve Ingrediënten: Concentraties: Voordelen:

Gist / pullulan 1% β-Glucan activator, bevochtiger, 
antioxidant

Aloe vera, green algae, camelia, 
watermelon, apple, lentil, radish, carob 
extracts

8% Biopolyphenols, flavonoïden, 
tanninnen, antioxidant, anti-ontstekend

Sodium PCA / Lactate / Phytake / 
Glycerin

7.5% Bevochtiger

Panthenol 1% Wondheling

Koperpeptiden 1% Wondheling, PIH remmer, SOD 
activator

pH 6.5

*Images courtesy of Dr J. Plews, Reactive Medical, Davis (USA)

DP Dermaceuticals MG-Exo-Skin + Dermapen 4

Zo’n 7.000 exosomen passen op het uiteinde van slechts één 
33-gauge naald (0,21 mm)

Eén oscillatie (trilling) van een Dermapen 4-naaldpatroon kan 
112.000 exosomen leveren

Op topsnelheid (120 rps) kan een potentieel van 13.440.000 
exosomen per seconde worden geleverd
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DP Dermaceuticals MG-Exo-Skin Patiënten Case Studies

Telangiectasiae
Patient Ethnicity: Caucasian
Exosomen: Dp Dermaceuticals
EXO-SKIN
Voor & Na 4 weken topisch
gebruik, 2-maal per dag

*Images courtesy of Dr. J. Plews, Reactive 
Medical, Davis (USA)

DP Dermaceuticals MG-Exo-Skin Patiënten Case Studies

Erythematotelangiectatic
Rosacea
Patient Ethnicity: Caucasian
Exosomen: Dp Dermaceuticals
EXO-SKIN
Voor & Na 8 weken topisch
gebruik, 2-maals daags

*Images courtesy of Dr. J. Plews, Reactive 
Medical, Davis (USA)
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DP Dermaceuticals MG-Exo- behandelprotocol
1 2

Reinig de huid met 
TRI‐PHASE CLEANSER™

Exfolieër met MICRO DERM 
EXFOLIANT™ (optioneel)

4

Breng MG‐EXO‐SKIN 
aan als tussenvloeistof

Gebruik Dermapen 4 op de huid
volgens de 4‐banen techniek. 
Eindpunt: bloedpuntjes

Masseer zachtjes na ‐ op 
residue in de huid met 
drukkende beweging tot 
de huid droog aanvoelt.

65

3

Desinfecteer met CLINIPREP™
(wacht 15 seconden dan dep 
de huid droog)

*Images courtesy of DermapenWorld

DP Dermaceuticals MG-Exo-Skin behandelprotocol
7 8

Breng HYLA ACTIVE 3D 
Sculptured Mask aan en laat
inwerken voor 15 minuten, dan 
verwijderen.

Verwijder behandelresidu met 
gaas doordrengt in CLINIPREP, 
daarna de huid droogdeppen.

Breng VITAMIN RICH 
REPAIR™ aan en 
masseer mild in. 

Eindig met het aanbrengen van 
de COVER RECOVER™.

Herhaal elke 4‐6 weken
voor zeker 4‐6 
behandelingen.

9

Breng EXO‐SKIN licht deppend
aan tot het volledig is 
opgenomen.

*Images courtesy of DermapenWorld

10

11 12
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Exo-Skin - Thuisprotocol

Actieve Ingrediënten: Exosomen, Patented-Poly-Peptides, 4-voudig Vitamine C 
complex, Ceramide & pro-Ceramide bestanddeel, Botanische Antioxidanten & ROS 
scavengers, Ontstekingremmend, Re-Epithelialisatie agenten, PIH remmers, 
Vochtherstellend

Huid Type: Alle 
Huid Condities: Alle
Fototypes: Alle

• Onderhoudstherapie; gebruik tweemaal daags als een actueel corrigerend middel tijdens een 
behandelingsprogramma in de kliniek

• Gebruik twee keer per dag als een actuele correctie voor een doorlopende huidbehandeling
• ALTIJD aanbrengen na reiniging / peeling / desinfectie op een DROGE huid. Masseer tot VOLLEDIG 

geabsorbeerd voordat u verdere producten aanbrengt
• Kan veilig worden gebruikt op gezicht, hoofdhuid en lichaam
• NIET in de koelkast bewaren
• Verkrijgbaar in een aseptische, airless pomp van 30 ml en een commerciële 50 ml (voor in de kliniek)
• Kan worden gebruikt na ELKE esthetische procedure voor postoperatieve zorg

Exo-Skin - Protocol

Gebruik GEEN 
ÜBER PRO or MD 
na een MG-EXO-
SKIN 
behandeling

Behandelprotocol:

Behandel tussenvloeistof MG-EXO-SKIN

Behandel Interval & Kuur 4-6 weken interval, 4-6 Tx

Tx Eindpunt Bloedpuntjes

Tx Behandel Upgrade Dp Dermaceuticals L.E.D.

Thuiszorg noodzakelijk EXO-SKIN

Stap 1: Reinig
AM/PM

Stap 1b: 
Exfolieer
wekelijks of 
wanneer nodig

Stap 2: 
Serum
AM/PM

Stap 3:
Correct
AM

Stap 3: 
Correct
PM

Stap 4: 
Moisturise
AM/PM

Stap 5: 
Bescherming
SPF: 
Dagelijks

Wekelijks of wanneer
nodig: 

Tri-Phase Cleanser MicroDerm 
Exfoliant

EXO-SKIN* Zoals
geadviseerd

Zoals
geadviseerd

Vette huid: CLR Lotion
Normaal-droog: Skin 
Veneer

Cover Recover*

*non‐negotiable
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Exo-Skin – Behandeling & Über Peel PRO & MD

X
• Exosomen & pH gevoeligheid
• MG-EXO-SKIN = pH7.0
• EXO-SKIN = pH6.5
• ÜBER PRO = pH2.05
• ÜBER MD = pH0.8
• Exosomen & chemische peelingen zijn niet gunstig als combinatietherapieën

Exo-Skin Behandeling & DP Dermaceuticals L.E.D. 
Combinatietherapie

• Exosomen gedijen van nature bij menselijke lichaamstemperatuur (36,1°C – 37,2°C)
• Dp Dermaceuticals L.E.D. is niet-thermolytisch en geschikt voor behandeling combinatietherapieën
• Gebruik MG-EXO-SKIN NIET voor infusie met thermolytische apparaten, waaronder RFMN of laser
• De effecten van blauw of ultraviolet licht zijn niet klinisch onderzocht en worden niet aanbevolen als combinatietherapie
• Patiënten moeten ALTIJD Dp Dermaceuticals COVER RECOVER™ aanbrengen en opnieuw aanbrengen, regelmatig elke dag
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DP Exo-Skin & DP L.E.D. behandelprotocol
1 2

Na de Dermapen behandeling, 
dep de Exo‐Skin in tot de huid
droog aanvoelt.

Breng het LUMAFUSE
masker aan.

Verwijder residu met 
gaas doordrengt met 
CLINIPREP en dep de 
huid tot hij droog is.

Breng EXO‐SKIN aan met een
deppende beweging tot volledig
opgenomen en de huid droog
aanvoelt.

Breng VITAMIN RICH 
REPAIR aan. Sluit de 
behandeling af met de 
COVER RECOVER.

3
Breng het Dp Dermaceuticals
L.E.D. masker aan en laat 10 
minuten zitten, daarna
verwijderen.

*Images courtesy of DermapenWorld

4

5 6

Overwegingen – bevriezing / koeling

• De gemiddelde normale lichaamstemperatuur is 37°C, maar kan variëren van 36,1°C – 37,2°C 
• Exosomen, stamcellen (en alle andere cellen) leven en gedijen bij ideale lichaamstemperatuur
• Koeling is niet nodig
• MG-EXO-SKIN = ondoorzichtige, steriele, dubbel verzegelde, glazen injectieflacon met conserveringsmiddel
• EXO-SKIN = ondoorzichtige, aseptische, dubbelwandige, airless pomp met conserveringsmiddel
• Wanneer een cel of exosoom bevroren is, zal het knappen en de binnenkant lekken
• Wanneer een cel of exosoom wordt verwarmd tot meer dan 40°C, kunnen lipiden smelten en kan de inhoud weglekken
• Gecontroleerde kamertemperatuur = 20°C – 25°C*
• Veilige exosomen opslag = 20°C - 37,2°C

*Helmenstine, Anne; What Is Room Temperature?, Science Notes, Science Notes & Projects, 2021 **Image courtesy of  iStockphoto.com
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