
 

Antioxidant Skin Care  

Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik van Combray Day & Night 
Cleansing Oil. Deze bevat belangrijke informatie over het product en het 
gebruik ervan.  
Combray Day & Night Cleansing Oil 
Deze luxe Day & Night Cleansing Oil is een weldaad voor elke huid. Combray 
Day & Night Cleansing Oil bestaat uit slechts twee bestanddelen, het 
antioxidant Oxofulleram1 en de hoogste kwaliteit natuurlijke olie, namelijk 
jojoba olie. De Combray Day & Night Cleansing Oil reinigt de huid diep zonder 
deze uit te drogen. Antioxidanten beschermen tegen stress en schade, 
veroorzaakt door een teveel aan vrije radicalen. Zonlicht, ouder worden en 
huidirritaties zoals acne, eczeem, rosacea en psoriasis zijn bekende 
veroorzakers van een verhoogde concentratie van vrije radicalen in de huid.  

Resultaten  
De Combray Day & Night Cleansing Oil is voor de reiniging van (oog-) make-
up en de huid. Een goed gereinigde huid is de juiste basis voor de 
huidverzorging en de Cleansing Oil Day & Night geeft een zijdezacht gevoel 
aan de huid. Een goede reiniging is de juiste basis voor de Combray Facial 
Oil. De huidverzorging trekt makkelijker in de huid, om de huid zo beter te 
verzorgen. In slechts een paar dagen is een verbetering van de huid te zien, 
zonder de huid uit te drogen of te irriteren. De huid heeft een frissere aanblik.  
Huidtype  
Combray Day & Night Cleansing Oil is geschikt voor alle huidtypen.  
Toepassing  
Neem een hoeveelheid Combray Day & Night Cleansing 
Oil in de schone handpalm ter grootte van een euro, dit is 
ongeveer 3-4 pompjes. Verdeel de olie over beide 
handpalmen en breng aan op het gezicht. Voeg eventueel 
een kleine hoeveelheid warm water toe. Masseer de 
Cleansing Oil Day & Night Cleansing Oil minimaal 20 
seconden in, u kunt de ogen meenemen, zorg ervoor dat 
de olie niet in de ogen komt. Na het inmasseren van de 
huid met de Daily Cleanser, neemt u de olie van de huid 
met een warm, vochtig kompres. Blijft de huid vet, dan 
kunt u het kompres opnieuw verwarmen en de huid 
nogmaals afnemen. Neem de huid rond ogen goed mee 
zodat er geen oliefilm in de ogen achterblijft.  
De Cleansing Oil Day & Night is voor dagelijkse toepassing, zowel ’s ochtends 
als ’s avonds.  
Belangrijk  

* Dit product is geschikt voor het reinigen van de huid. 
* Herhaalde blootstelling van een onbeschermde huid aan de zon kan het 
risico op huidveroudering, huidkanker en andere schadelijke effecten 
verhogen, zelfs wanneer uw huid niet verbrandt.  
* Gebruik Combray niet bij (langdurige) blootstelling aan de zon zonder ook 
een goede zonnebrandcrème (met Uv-filter) te gebruiken. Combray is een 
formule op basis van olie en het is bekend dat oliën de invloed van 
zonnestraling op de huid kunnen versterken.  
* Het in eéń keer aanbrengen van Combray in grote hoeveelheden, zonder het 
product van de huid te wassen, kan resulteren in verkleuring van kussens, 
beddengoed of kleding, welke moeilijk uitwasbaar is. 

 
* Als de huid rood wordt of geïrriteerd raakt, stop dan met het gebruik van 
Combray en raadpleeg indien nodig een arts.  

* Vermijd contact met de ogen. Bij oogcontact grondig uitspoelen met water. 
Raadpleeg indien nodig een arts. 
 
* Buiten het bereik van kinderen houden. 
 
* Aan Combray zijn geen kleurstoffen, parfums of conserveringsmiddelen 
toegevoegd.  
* Combray is alleen voor extern gebruik.  

Combray BV L.J. Zielstraweg 2 9713 GX Groningen The 
Netherlands 

Bewaren en houdbaarheid  
Bewaar Combray Day & Night Cleansing Oil op een droge en koele plaats en 
niet in de zon. Combray is na opening 6 maanden houdbaar.  
Wetenschappelijk onderzoek  
Studies in het laboratorium en klinische testen tonen aan dat Combray niet 
alleen werkt als antioxidant maar ook niet-irriterend, niet-allergeen, niet 
lichtactief en niet licht-allergeen is2. Oxofulleram1 is ontwikkeld en getest door 
Solenne BV. Oxofulleram1 is gepatenteerd en alleen verkrijgbaar in onze 
Combray formule. Er zijn geen proefdieren gebruikt bij het testen van 
Oxofulleram en Combray.  
Combray is niet bedoeld ter diagnose, behandeling, genezing of voorkoming 
van ziektes.  
Combray wordt geproduceerd in Nederland.  

Voor meer informatie over Combray en bestellingen bezoek onze website: 
www.combray-skincare.com  
Combray®, Oxofulleram® en Solenne® zijn geregistreerde merknamen van Combray BV.  

Datum van gebruiksaanwijzing: november 2021 

 
1 INCI naam: Docosyloxymethoxybenzylazafullerenedione; CAS# 943912-75-2  
2 Meer informatie over ons onderzoek, de klinische en laboratoriumtesten is te vinden op 
www.combray-skincare.com  

  



 

Antioxidant Skin Care  

Please read these instructions carefully before using Combray. These 
instructions contain important information regarding the product and its use.  
Combray Day & Night Cleansing Oil  
This luxurious Day & Night Cleansing Oil is a blessing for every skin. Combray 
consists of only two ingredients, the antioxidant Oxofulleram1 and the highest 
quality natural oil, namely jojoba oil. Antioxidants protect against the stress 
and damage caused by excess free radicals. Sunlight, age, and inflammatory 
conditions such as acne, eczema, rosacea, and psoriasis are known to 
increase the level of free radicals in the skin, which leads to oxidative stress 
and damage.  
Results  
The Day & Night Cleansing Oil is an oil cleanser for (eye) make-up and skin. 
Well-cleaned skin is the right foundation for the skincare routine and gives a 
silky soft feeling to the skin. The Combray Day & Night Cleansing Oil is the 
right base for the Combray Facial Oil. Skincare absorbs more easily into the 
skin, to take better care of the skin. In just a few days there will be a visible 
improvement in the appearance of blemishes, without drying or irritation. After 
just a few weeks there will be a noticeable difference in the appearance of 
lines, wrinkles and age spots, and the skin will look healthier and more 
youthful.  

Skin type  
Combray Day & Night Cleansing Oil is suitable for all skin types.  
How to use  
Take a dollar amount of Combray Cleansing Oil Day & 
Night in a clean hand palm. Divide the Cleansing Oil 
Day & Night over both hands and apply to the face. Add 
a small amount of (warm) water if necessary. Massage 
the Cleansing Oil Day & Night for at least 20 seconds 
into skin, be careful around the eye area, make sure that 
the oil does not get into the eyes. After massaging the 
skin with the Daily Cleanser, remove the oil from the 
skin with a warm, moist compress and do not forget to 
clean the eye area. If the skin remains oily, you can 
reheat the compress and wipe the skin again.  
The Cleansing Oil Day & Night is for daily application, 
both in the morning and evening.  
 

Important  
* Repeated exposure of unprotected skin while tanning may increase the risk 
of skin aging, skin cancer, and other harmful effects, even without skin burn. 
 
* Do not apply Combray before (prolonged) exposure to the sun without the 
use of an adequate UV sunblock as it is an oil-based formulation, and oils can 
intensify the sun’s rays on your skin.  
* Discoloration of your pillows, sheets or clothes may occur when using large 
amounts of Combray without giving it time to absorb into the skin. The stains 
may be difficult to remove. 

 
* If skin irritation or redness occurs, discontinue use. If necessary, seek 
medical advice.  
* Avoid contact with eyes. If contact occurs, flush immediately with water. If 
necessary, seek medical advice. 
*Keep out of reach of children.  
* No colorants, perfumes or preservatives have been added to Combray. 
*Combray is for external use only.  

Combray BV L.J. Zielstraweg 2 9713 GX Groningen The Netherlands 
 
 
 
 
Storage and expiration date  

Keep Combray Day & Night Cleansing Oil out of direct sunlight, and store at a 
cool and dry place. After opening, Combray can be used for 6 months.  
Research  
Laboratory and human subject studies demonstrate that, in addition to having 
antioxidant properties, Combray is non-irritating, non-allergenic, non-
photosensitizing, and non-photo allergenic2. Oxofulleram1 was developed and 
tested by Solenne BV, is patented, and is only available in our Combray 
formulation. Neither Oxofulleram1 nor Combray has ever been tested on 
animals.  
Combray is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.  
Combray is made in The Netherlands.  
Please visit www.combray-skincare.com for more information and sales.  
Combray®, Oxofulleram® and Solenne® are registered trademarks of Combray BV.  
Date of instruction for use: November, 2021  
1 INCI name: Docosyloxymethoxybenzyl azafullerenedione; CAS# 943912-75-2  
2 Please visit www.combray-skincare.com for more information about our research and 
laboratory and clinical tests.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


