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Merk je dat jouw huid steeds gevoeliger wordt 
of blijf je last houden van die vervelende puk-
keltjes op je gezicht?  Bedek je dit vervolgens 
met make up terwijl je misschien ook wel weet 
dat dit misschien de trigger is van jouw onrus-
tige huid?

In de afgelopen jaren heb je al veel geprobeerd 
om jouw huid egaal te krijgen. Of ben je net be-
gonnen met de zoektocht naar welke huidver-
zorgingsproducten je wilt gebruiken.

De cosmetica branche is zo groot met veel ver-
schillende merken. Het ene merk belooft nog 
meer dan het andere merk. Welk product zou 
nou goed zijn voor jou?  

Na de vele pogingen kies je nu een merk wat in de 
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apotheek staat. Dit zal vast betrouwbaar zijn. Je 
wilt wel graag natuurlijke huidverzorging probe-
ren. Maar alle pogingen die je hebt gedaan vielen 
tegen. Die producten roken vreemd of de crème 
voelde onprettig aan. Je leest steeds meer wat 
voor invloed cosmetica heeft op jouw huid. Wat 
is hier nu van waar?

Met dit stappenplan kan je een goeie start ma-
ken om voor jezelf deze keuze te maken. Je gaat 
leren hoe je jouw huid optimaal kan verzorgen. 
Ook ga ik jou leren hoe je je eigen producten kan 
beoordelen wat betreft de ingrediënten die erin 
zitten. De ingrediënten bepalen de werkzaam-
heid van je huidverzorging. 

Ik heb zelf jaren lang last gehad van mijn huid. 
Door mijn toenmalige werk als schoonheids-
specialiste gebruikte ik veel verschillende huid-
verzorgingsproducten en nam regelmatig een 
behandeling om mijn huid op te frissen zoals 
microdermabrasie of een chemische peeling. In 
de loop van tijd kreeg ik rode bultjes tussen mijn 
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wenkbrauwen en rond mijn mond. Deze bultjes 
voelde erg warm, geïrriteerd en branderig. Wan-
neer mijn darmen (prikkelbare darm syndroom) 
onrustig waren, kreeg ik ook meer last van mijn 
huid. Hierdoor ging ik nog meer huidverzorgings-
producten proberen, niets hielp of tijdelijk heel 
eventjes. 

Dit gaf mij enorm veel onrust en stiekem ook wel 
wat onzekerheid. Ik werkte als schoonheidsspe-
cialiste; die kan toch geen last hebben van huid-
problemen. De mensen zullen wel denken, die 
moet het toch wel weten. Ik werd ook gek van het 
onprettige gevoel van mijn huid want die brande-
righeid voelde ik de gehele dag. Bij thuiskomst 
maakte ik gelijk mijn gezicht schoon, want mijn 
make-up gaf extra irritatie op mijn huid.

Uiteindelijk ben ik naar de dermatoloog gegaan, 
die gaf de diagnose dermatitis perioralis. Dit is 
een huidaandoening die vaak het gevolg is van 
het gebruik van corticosteroïden crème. Dit had ik 
zelf nog nooit gebruikt. Vreemd dacht ik! De der-
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matoloog gaf ook aan dat dit vergelijkbaar was 
met kappers eczeem. Na een allergie test bleek 
ik ook allergisch te zijn voor veel parfumstoffen 
en veel zeepingrediënten. In mijn vakbranche zijn 
deze stoffen erg moeilijk te vermijden. Hierna 
volgde nog veel huidverzorgingsmerken en niets 
hielp… Helaas!

Ik bleef mij afvragen; dit moet toch opgelost kun-
nen worden. Dit is een van de redenen dat ik ben 
begonnen met de HBO opleiding Huidtherapie. 
Hier leerde ik veel over de huid. Alleen miste ik 
de relatie met voeding. Na deze opleiding ben ik 
Orthomoleculaire voedingsleer & therapie gaan 
volgen. Nu vielen eindelijk alle puzzelstukjes bij 
elkaar. 

Hierna wist ik het zeker, ik moet deze twee werel-
den bij elkaar brengen in mijn eigen praktijk.

Ik ben op zoek gegaan naar een huidverzor-
gingsmerk dat puur natuur was. Na een lange 
zoektocht heb ik die gelukkig gevonden, Societe 
Provencale d Áromatherapie en Les Gevots.
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Deze twee merken bevatten onder andere de 
werkzame ingrediënten van etherische oliën en 
plantenoliën. Etherische oliën hebben het ver-
mogen om door de huidlagen heen te gaan. Zij 
hebben een activerende werking om de huid in 
de balans te krijgen. Plantenoliën hebben het 
vermogen om de opperhuid te verbeteren en ver-
sterken. Dit zijn nog maar 2 van de vele werkin-
gen die deze producten kunnen betekenen voor 
jouw huid. 

Nu knapte mijn huid echt pas op!

Ik geloof in een huidverbetering op een natuur-
lijke manier. Tegenwoordig hebben steeds meer 
vrouwen last van huidproblemen. Hierdoor gaan 
zij veel uitproberen, van synthetische huidverzor-
ging tot chemische behandelingen met als laat-
ste stap medicatie. Deze pogingen zijn vaak van 
tijdelijke aard.  

In mijn praktijk heb ik een unieke aanpak die deze 
vrouwen echt ondersteunen. 
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Door mijn aanpak ontstaat er alleen maar een win-
win situatie:

Huidverbetering --> gezonder voelen --> stress 
verlagend --> Blij en Stralend! 

Veel huidverzorgingsproducten en of huidver-
beterende behandelingen behandelen alleen de 
huid. Hier zit wel zichtbaar het probleem. Maar 
waarom reageert jouw huid nou op deze manier?  
Als we dat weten kunnen we aan de slag. Dit gaan 
we doen door het probleem op drie manieren aan 
te pakken, een dimensionale aanpak.

Dit zal ik gaan uitleggen aan de hand van een 
bloem. De bloem staat voor de huid. De huid 
wordt behandeld met mijn gezichtsbehandelin-
gen en de huidverzorging thuis. De steel staat 
voor de voeding. We gaan jouw voeding analyse-
ren en indien nodig aanpassen zodat jouw voe-
ding ondersteunend werkt voor jouw huid. Jouw 
huid heeft de beste vitamines en mineralen no-
dig om het herstel te bevorderen. De wortel staat 
voor de oorzaak. De oorzaak gaan we aanpak-
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ken met therapeutische etherische oliën. Deze 
etherische oliën hebben het vermogen om het 
probleem bij de kern aan te pakken. 

Door op deze manier jouw lichaam te ondersteu-
nen kan jouw huid weer bloeien en stralen. 

Ik heb dit E-book geschreven omdat ik jou wil le-
ren hoe jij ook weer een stralende huid kunt heb-
ben. Er is nog te veel onwetendheid over onze 
cosmetica en hoe je deze op een natuurlijke wij-
ze kunt verzorgen. 
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Aanbevelingen
Yolanda: “Al geruime tijd heb ik last van uitslag 
in mijn gezicht. Van huisarts en diverse derma-
tologen kreeg ik steeds te horen dat het eczeem 
was. En kreeg vervolgens hormooncremes om 
de uitslag te verhelpen. Dat werkte inderdaad, 
maar ik ben niet enthousiast over het gebruik 
van dergelijke cremes. De uitslag werd verhol-
pen maar kwam steeds weer terug en ik wilde 
graag de oorzaak weten waar de uitslag van-
daan kwam. Na veel zelfonderzoek kwam ik op 
de site van Els van der Kleij. Huidtherapeut en 
orthomoleculair therapeut in 1. Daar was ik naar 
op zoek! De eerste afspraak was snel gemaakt. 
Met haar ben ik een en ander op papier gaan zet-
ten, zoals leef- en eetgewoontes. Na een aantal 
door haar aangevraagde tests en pure plantaar-
dige cremes is de uitslag in mijn gezicht vrijwel 
verdwenen. Eindelijk iemand gevonden die de 
moeite neemt om echt naar je te luisteren en de 
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oorzaak van je huidproblemen onder de loupe 
te nemen. Ik kan een ieder haar professionaliteit 
aanbevelen! ”

Faye: “Ik heb bij Els veel geleerd over voeding 
en geleerd dat er heel veel mogelijkheden zijn 
als het gaat om lekker gezond eten. Ze heeft 
mij enorm geholpen door goed te luisteren naar 
mijn problematiek en altijd samen een oplos-
sing te zoeken. Een hele goede ervaring!”

Dian en Anjo:  “Mijn dochter van vijftien kreeg 
in het afgelopen jaar in toenemende mate last 
van acne. Op vakkundige wijze is door Els een 
behandeltraject voor haar huid ingezet waarbij 
ook haar voedingspatroon nauwkeurig werd 
bekeken. Inmiddels heeft zij vijf behandelingen 
gehad en is haar conditie van haar huid enorm 
verbeterd. Gezien dit resultaat en de uiterst pret-
tige wijze waarop Els communiceert, kan ik haar 
bij iedereen aanbevelen.”
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Het Reinigingsritueel 

De huid is het grootste orgaan van ons lichaam 
en heeft meerdere functies zoals onder ande-
re het uitscheiden van stoffen. Bij een verkeerd 
reinigingsritueel of helemaal geen reinigingsri-
tueel raakt de huidbarrière beschadigd. Veel rei-
nigingsproducten zijn te sterk voor de huid. In 
deze producten zitten veel synthetische ingredi-
enten. Er kunnen zelfs ingrediënten inzitten waar 
ze ook vloeren mee schoonmaken, wel in kleine 
hoeveelheden maar wel genoeg om de huid uit 
balans te maken. Ik raad je aan om echte reini-
gingsproducten te gebruiken die ook jouw huid 
verzorgen zoals de reinigingsmilk en de lotions 
van Societe Provencale d’Áromatherapie en Les 
Gevots. Deze producten reinigingen de huid op 
een milde manier zonder de PH waarde van de 
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huid te beschadigen. De verzorging begint nu al 
met deze producten, want het maakt de huidbar-
rière ook sterker tegen invloeden van buitenaf. 

Wanneer de huidbarrière beschadigt, raakt de 
huid uit balans. Nu kunnen veel ingrediënten een 
allergische reactie of overgevoeligheidsreactie 
geven op de huid. De huid kan eigenlijk niet goed 
meer zijn eigen functies uitvoeren. Met als gevolg 
dat de huid steeds minder kan verdragen. Dit uit 
zich in kleine bultjes, trekkerigheid, roodheid en 
of gevoeligheid. 

Nu zie ik dat veel vrouwen verschillende merken 
gaan proberen waardoor eigenlijk het probleem 
steeds erger wordt. Of er wordt ineens overdre-
ven veel gescrubd om de bultjes maar weg te 
scrubben. Hierdoor raakt je huid nog meer uit ba-
lans.

Een goed reinigingsritueel is, om jouw huid 2x per 
dag schoon te maken met natuurlijke huidverzor-
gingsproducten. In de ochtend is het belangrijk, 
omdat de huid in de nacht zijn afvalstoffen uit-
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scheidt. In de avond is het belangrijk om alle vie-
zigheid van de dag eraf te halen en vervolgens de 
huid weer te verzorgen voor de nacht. 

Leer jezelf aan naar de ingrediëntenlijst te kijken 
van een product. Je wilt je huid toch op een na-
tuurlijke zachte manier verzorgen. Veel synthe-
tische ingrediënten hebben vreemde namen of 
cijfers ervoor. Via het internet kan je gemakkelijk 
deze ingrediënten opzoeken. 

Hieronder enkele voorbeelden die je echt niet in 
je huidverzorging wilt hebben:

• Harde alcoholen zoals SD alcohol, methyl 
alcohol

• Conserveermiddelen zoals formaldehyde, 
phenoxyelhanol

• Schuimmiddelen zoals beeswax acid, sodi-
um laureth sulfate 
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De minerale oliën in huidverzorging 

Minerale oliën worden gewonnen in de aardolie 
fabrieken. Vroeger werd er wolvet gebruikt in de 
huidverzorging. Toen dit ingrediënt te duur werd 
zijn de fabrikanten overgestapt naar minerale oli-
en, die gewonnen worden uit aardolie. Deze oli-
en zijn letterlijk een restproduct van de aardolie. 
Van deze grondstof kunnen ook autobanden van 
worden gemaakt. Dit is toch wel een raar idee dat 
deze grondstof verwerkt wordt in jouw crème. 

Minerale oliën geven de huid een afsluitend laag-
je. Dit geeft jou huid een gevoel van comfort 
(schijn). In het begin van het gebruik voelt jou 
huid lekker aan. Maar eigenlijk hebben ze een 
tegenovergesteld effect. Je huid wordt afhanke-
lijk van de minerale oliën. Gebruik je ze niet dan 
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wordt je huid trekkerig en droog. Ga maar eens 
na als je de douche uitstapt, wil je dan gelijk een 
crème aanbrengen? 

De huid is een uitscheidingsorgaan en dit wordt 
geremd door de minerale oliën. Jouw huid wordt 
in principe lam gelegd door deze minerale oliën. 
De functie van de huid, die graag wilt uitscheiden 
en beschermen, wordt tegengehouden. Dit pro-
ces gaat nu minder verlopen. De huid raakt nu 
echt uit balans. Het ligt aan welk huidtype je hebt, 
hoe jouw huid gaat reageren. 

Heb je meer een vette huid dan kan dit als ge-
volg hebben dat er verstoppingen in huid kunnen 
ontstaan zoals mee-eters of pukkels. Wanneer 
je meer een droge huid hebt, ontstaan er over-
gevoeligheden en/of allergieën.  Jouw huid gaat 
reageren op veel producten en er ontstaat rood-
heid of er ontstaan kleine bultjes. 

Nu is het weer zo belangrijk om naar de ingredi-
entenlijst van het product te kijken. Zoek je pro-
ducten bij elkaar en ga nu op het internet zoeken 
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of het erin zit. Minerale oliën zitten overigens in 
alle huidverzorging, zowel gezicht als lichaam. 

Er zijn heel veel soorten minerale oliën. Je her-
kent deze minerale oliën als bijvoorbeeld Liquid 
paraffin, microcrystalline wax, prolatum oil, liquid 
petrolatum, parafin oil, paraffinum liquidum, pe-
trolatum liquid, petroleum oil, white mineral oil en 
white oil.

Word je bewust van de impact van deze mine-
ralen oliën. Zorg goed voor je huid en verzorg 
je huid met natuurlijke ingrediënten. De natuur 
heeft echt iets te bieden voor jouw huid. 

In dit E-book staat een toelichting en opdracht 
om jouw huidverzorging onder de loep te nemen 
betreft de ingrediënten. 
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De balans tussen de vrije radicalen 
en antioxidanten

Vrije radicalen zijn moleculen. Deze bevinden zich in 
ons lichaam en huid. Dit is natuurlijk proces maar er 
kunnen teveel vrije radicalen ontstaan. Teveel vrije ra-
dicalen ontstaan onder andere door onze leefstijl bij-
voorbeeld de zon, roken en slechte voeding.

Wanneer er teveel vrije radicalen in ons lichaam be-
vinden, ontstaat er huidveroudering in de huid. Jouw 
huid gaat zichtbaar lijntjes, rimpels en of pigmentvlek-
jes laten zien. De huid gaat verslappen omdat ook het 
collageen en elastine vezels in de huid achteruit gaan. 
De huid gaat er dof en vaal uit zien.  Om dit proces te 
remmen heb je genoeg antioxidanten nodig. 

Antioxidanten hebben het vermogen om een vrije ra-
dicaal uit te schakelen. Hierdoor is het belangrijk een 
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evenwicht tussen de vrije radicalen en antioxidanten 
in ons lichaam te hebben. 

Waar haal je deze antioxidanten nou vandaan? 

• Groente en fruit. In veel fruitsoorten bevinden de 
vitamines zoals vitamine E en C.  Voorbeelden zijn 
blauwe bessen, bosvruchten en eet lekker veel kleur-
rijke groente.

• Kruiden. Het toevoegen van kruiden in het voedsel 
zoals kurcuma, oregano, kruidnagel bevatten veel an-
tioxidanten. 

• Antioxidanten in huidverzorging. Er kunnen 
extra antioxidanten toegevoegd worden in crèmes 
zoals vitamine of druivenpitolie. 
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Dilemma met de Zon 

De zon geeft ons warmte en een geluksgevoel. 
Dit komt mede doordat er vitamine D wordt aan-
gemaakt in je huid. Deze vitamine maakt jou vro-
lijk. 

Jij houdt ook wel van een lekker bruin kleurtje 
door de zon. Nu lees je ook overal dat de zon 
een slechte invloed heeft op de huid. Het zorgt 
voor huidveroudering en in het slechte geval kan 
het huidkanker veroorzaken. Is de oplossing nu, 
nooit meer in de zon? Nee, daar word je ook niet 
gelukkig van. Het gaat om de balans tussen zon-
nen en de aanmaak van vitamine D. 

De zon heeft dus voor jouw huid zowel een posi-
tieve als negatieve invloed. Door te weinig zon-
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licht kan er een tekort aan vitamine D ontstaan 
met onder andere als gevolg depressieve ge-
voelens. Door teveel of verkeerd te zonnen is er 
het risico dat je huid verbrandt. Elke keer als je 
huid verbrandt, is dat een risico op huidkanker en 
huidveroudering

In veel zonnebrand crèmes zitten ook ingrediën-
ten die je liever niet op jouw huid wil hebben.  Nu 
is het dus weer heel belangrijk om de ingrediën-
ten van deze crèmes te bekijken. Stoffen die je 
zeker wilt vermijden: alcohol denat, oxybenzone, 
benzophenone-5.

Het verkeerd gebruik van zonnebrand is ook een 
aandachtspunt. Smeer je in om de 2 uur, alleen 
de SPF in je dagcrème is niet voldoende. Dit 
geeft vaak maar een bescherming van een half 
uur. Smeer je in naar het weer en de zonkracht. 
Je kan dit gemakkelijk opzoeken via internet of 
via het weerbericht. Bij verkeerd gebruik heb je 
een grote kans de huid te verbranden.  

Hoe nu goed om te gaan met de zon? 
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Ga in de ochtendzon lekker even een stukje wan-
delen. Kies zonnebrand met de beste bescher-
ming voor jou huid. Kies een zonnebrand met 
een fysische filter zoals zinkoxide of titaanoxide. 
Dit geeft direct bescherming aan jou huid. De 
zinkoxide stoot gelijk de zon af, het weerkaatst. 
Terwijl de synthetische zonbescherming juist de 
warmte absorbeert waardoor er een grote kans 
op verbranding en huidveroudering. 

Let op het tijdstip wanneer je in de zon gaat. 
Vermijd de middagzon tussen 11 uur en 15 uur. 
Maar het allerbelangrijkste is: Smeer je goed in 
met zonnebrand crème, ga in de ochtend of na-
middag even wandelen zonder zonnebrand om 
toch even onze blije hormonen aan te maken. 

Aanmelding kosteloze huidanalyse 
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De liefde tussen de darmen 
en huid 

Het meest voorkomende darmprobleem is het 
prikkelbare darm syndroom (PBS). Veel buik-
klachten worden onder deze noemer weggezet. 
De klachten die worden ervaren, worden vaak 
weggewuifd, van  ‘leer er maar mee leven’. Het ge-
volg van darmproblemen is dat je onnodig rond-
loopt met pijn. PBS kan zich o.a. uiten in diarree 
of juist verstoppingen. Dit geeft veel pijnklachten. 

Wanneer de darmen onrustig zijn heeft dit ook 
invloed op onze gevoelens. Door deze gevoelens 
krijg je vaak meer trek in slechte koolhydraten. 
En juist deze snelle koolhydraten zorgen voor 
een snelle stijging van jouw bloedsuikerspiegel. 
Deze snelle stijging heeft vervolgens invloed op 
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de huid en het immuunsysteem. Op den duur 
ontstaan er huidproblemen zoals acne, allergie-
en, eczeem klachten.

Om dagelijks last te hebben van je buik geeft 
stress. Deze stressklachten hebben uiteindelijk 
weer het effect op de darmen met weer meer 
darmklachten. 

Er bestaat een hersen-darm-huid-as. Wat hier-
mee wordt bedoeld, is dat deze gebieden met 
elkaar zijn verbonden. In de darmen bevindt 80% 
van ons immuunsysteem. Wanneer dit systeem 
uit balans is, heeft dit invloed op de andere ge-
bieden. Dit is uiteindelijk ook terug te zien op de 
huid. De huid wordt moe van de stress en geeft 
huidklachten zoals allergieën, acne rosacea etc. 

De eerste stap die je kunt nemen is om voldoen-
de groente en vezels in te nemen. Eet minimaal 
2x per dag groente bij een maaltijd. Hierdoor ver-
hoog je mede de vezel inname. 

De 2e stap die eventueel zou kunnen helpen is 
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een probiotica kuur te nemen. Hiermee geef je 
tijdelijk je lichaam extra gezonde bacteriën waar-
door de samenstelling van je darm bacteriën ver-
beteren. 

Wanneer je hier meer over wilt weten wat voor 
jou de beste oplossing is, maak kosteloos een 
consult bij mij in de praktijk.

Aanmelding kosteloze huidanalyse 
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Meld je hier aan voor een kosteloze huidanaly-
seVersiering met Make up

Al eeuwen willen wij, de vrouw, ons graag mooi 
maken met make up. Er zijn dan ook heel veel 
merken, de een nog mooier dan de ander. Maar 
realiseer je weleens wat zit er allemaal aan ingre-
diënten in? Zijn die wel zo goed voor jouw huid? 

Enkele voorbeelden Talc en Mica; dit zijn twee 
soorten mineralen. Die hebben de eigenschap 
om goed op de huid te blijven zitten. Maar mis-
schien blijven ze wel iets te goed op de huid zit-
ten, waardoor de huid gevoelig, geïrriteerd of juist 
verstopt raakt en mee-eters veroorzaken. 

In  veel make up zitten ook weer minerale oliën 
verwerkt, die de huid op een negatieve manier 
afsluiten. De lipstick die je dagelijks draagt, daar 
zitten ook deze mineralen oliën. Die krijg je dus 
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gewoon binnen. 

Door het jaren achtereen gebruik van deze cos-
metica raakt jouw huid uit balans met als gevolg 
overgevoeligheden, allergieën of een verstopte 
huid. 

Bij een huidaandoening wordt vaak het advies 
gegeven om geen make up te dragen. Heel ver-
velend, want het liefst wil je bij een rode ontste-
king dit bedekken omdat je bijv. een gaaf feest 
hebt. Wanneer je synthetische make up gebruikt 
sta ik achter dit advies alleen gun ik jou een stra-
lende huid. 

Kan je dan helemaal geen make up meer dragen?

Gelukkig kan ik je vertellen dat je zeker wel nog 
make up bestaat die juist verzorgend is voor jouw 
huid. Zoek natuurlijke make up waarmee je jouw 
huid kan versieren. Een voorbeeld is het make-up 
merk ZAO. Dit merk werkt alleen met natuurlijke 
ingrediënten zoals bamboe, rijst, silica. Dit zijn 
allemaal grondstoffen die gewonnen zijn uit de 
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natuur. Bamboe is verzorgend en rijst beschermt 
tegen de schadelijke stoffen van buiten. Deze 
producten verzorgen dus jouw huid en versieren 
jouw huid. 

Nu kun je dus jouw huid versieren, beschermen 
en verzorgen tegelijkertijd.

Aanmelding kosteloze huidanalyse 
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Stress op jouw huid

Het leven is een rollercoaster van leuke momen-
ten en soms mindere momenten. Het kan soms 
teveel worden waardoor je klachten kan krijgen 
door de langdurige stress. 

De huid reageert op stress. Je lichaam staat con-
stant in de paraatheid. De huid krijgt als laatste 
zijn vitamines en gaat tekenen door de stress. 

Iedereen reageert hier anders op. De huid gaat 
er vermoeid uit zien, dof, wallen onder de ogen. 
Door de extra paraatheid kan de huid roder zijn 
van kleur. De huid gaat sneller reageren op huid-
verzorging met als gevolg een overgevoeligheid 
of allergie.  Dit kan juist weer een extra stress prik-
kel zijn wat de huid nog meer uit balans brengt.
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In deze periode maak je ook vaak de verkeerde 
keuze betreft voeding. Je bent moe en hebt be-
hoefte aan ongezond eten zoals drop, chocola of 
die zak nootjes. Terwijl jij nu juist de vitamines 
goed kunt gebruiken om je stress level aan te 
kunnen. 

Wanneer je merkt dat je last gaat krijgen van de 
stress probeer het probleem aan te pakken en ga 
meer voor jezelf doen. Denk aan sporten, yoga 
of meditatie. Zoek iets wat bij jou past om meer 
rust te krijgen. 
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TIPS:

• Zorg voor een gezond voedingspatroon, lek-
ker veel groente en fruit. 

• Vermijd zoveel mogelijk de bewerkte voeding 
en ga lekker zelf koken.

• Koop een goed kookboek en trakteer jezelf 
op gezonde voeding.

• Hierdoor beloon jezelf, krijgt je lichaam de 
juiste vitamines binnen en kan zich richten 
op herstel van de stress. 

• Zorg voor voldoende slaap, zet de tv op tijd 
uit. 

• Lees een goed boek.
• Neem 1x in de week de tijd om jezelf uitge-
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breid te verzorgen met bijvoorbeeld een voe-
tenbad of een gezichtsmasker. 

• Trakteer jezelf 1x in de maand voor een be-
zoekje aan de sauna of met een gezichtsbe-
handeling   

 

Aanmelding kosteloze huidanalyse 
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Samenvattend

Je hebt nu net de eerste stappen gelezen om zelf 
aan de slag te gaan om jouw huid weer in balans 
te krijgen. 

Nog even samenvattend de 7 tips:

1. Creëer een goed reinigingsritueel. Reinig 
je huid 2x per dag met natuurlijke huidverzorging. 
In de ochtend is het belangrijk omdat de huid in 
de nacht zijn afvalstoffen uitscheidt. In de avond 
is het belangrijk om alle viezigheid van de dag 
eraf te halen en vervolgens de huid weer te ver-
zorgen voor de nacht. 

2. Bekijk de ingrediënten van een product 
voordat je het aanschaft.  Vermijd minerale 
oliën in je huidverzorging. Je herkent deze mine-
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rale oliën als bijvoorbeeld Liquid paraffin, micro-
crystalline wax, prolatum oil, liquid petrolatum, 
parafin oil, paraffinum liquidum, petrolatum li-
quid, petroleum oil, white mineral oil en white oil.

3. Geef je lichaam en huid genoeg antioxi-
danten. Eet lekker veel kleurrijke groente en fruit.  
Gebruik goeie huidverzorging waar ook extra an-
tioxidanten aan toegevoegd zijn.

4. Ga in de ochtendzon lekker even een 
stukje wandelen. Kies de zonnebrand met de 
beste bescherming voor jouw huid. Kies een fysi-
sche filter in een zonnebrand zoals zinkoxide of 
titaanoxide. 

5. Eet minimaal 2x per dag groente bij een 
maaltijd. Hierdoor verhoog je de vezel inname 
wat weer een positieve werking heeft op je dar-
men. Eet  zo puur mogelijk biologisch! 

6. Kies een verantwoordelijk merk om je 
huid mee op te maken. Een voorbeeld van 
een merk is ZAO. Dit merk werkt met natuurlij-
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ke ingrediënten zoals bamboe, rijst, silica. Dit zijn 
allemaal grondstoffen die gewonnen zijn uit de 
natuur. Bamboe is verzorgend, rijst beschermd 
tegen de schadelijke stoffen van buiten.  Deze 
producten verzorgen en versieren dus jouw huid.

7. Wanneer je merkt dat je last gaat krijgen 
van de stress probeer het probleem aan te 
pakken en ga meer voor jezelf doen. Denk aan 
sporten, yoga of meditatie. Zoek iets wat bij jou 
past om meer rust te krijgen. 

Hoe nu verder? Waarom is het nu belangrijk voor 
jou om een volgende stap te nemen? 

Bedenk nu eerst voor jezelf een paar redenen. 
Welke doelen heb je aankomende tijd?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Voorbeeld doelen kunnen zijn:

• Eindelijk prettige huidverzorging voor mijn 
huid
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• Eindelijk een egale huid zonder roodheden
• Eindelijk een comfortabele huid die niet over-

al op reageert
• Eindelijk geen schaamte meer over je huid
• Eindelijke zonder make-up de deur uit gaan
Ik help je graag om je te helpen om jouw doelen 
te behalen. 

Daarom bied ik jou kosteloos een huidanalyse 
aan in mijn praktijk. Door deze huidanalyse ont-
dek je wat het probleem is van je huid en welke 
stappen nodig zijn om deze problemen weg te 
nemen. Na deze huidanalyse stel ik je een be-
handeltraject voor, zodat ik je kan helpen met het 
oplossen van jouw huidproblemen en jij weer blij 
wordt van jouw huid. 

In dit behandeltraject zitten een aantal behande-
lingen die zijn afgestemd op jouw huid. Het traject 
wordt ondersteund met op jouw huid afgestem-
de verzorgingsproducten en etherische oliën. In 
het traject nemen wij jou voedingspatroon onder 
de loep. Vervolgens krijg je van mij een voedings-
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plan afgestemd voor jouw huid en lichaam. 

Maak direct een afspraak voor jouw huidanalyse 
om zo snel mogelijk een stralende huid te krijgen!

Thuis opdracht
Ingrediënten bekijken in jouw huidverzor-

gingsproducten

In dit E-book heb ik een opdracht geschreven 
om jou te leren hoe je naar de ingrediënten van 
je huidverzorging kunt kijken. Verzamel al je pro-
ducten en ga de ingrediëntenlijst uitpluizen. Maak 
voor jezelf een overzicht van alle ingrediënten. Ik 
ben benieuwd naar je bevindingen. Bedenk voor 
jezelf of je met deze producten je huid wilt ver-
zorgen.

Het doel van deze opdracht is om jou bewust 
te maken wat erin jouw huidverzorgingsproduc-
ten zit. Er zitten zoveel ingrediënten in deze pro-
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ducten die je liever niet op jouw huid smeert. Zij 
kunnen de huid irriteren, uitdrogen en uit balans 
brengen en niet te vergeten invloed hebben op 
onze hormonen. 

Pak je huidverzorgingsproducten bij elkaar; reini-
ging, crème, make up etc en ga aan tafel zitten 
met de computer.

Kijk per product op de achterkant van de verpak-
king. Hier is de ingrediëntenlijst te vinden. 

Betrouwbare website’s die je erbij kunt gebruiken 
zijn bijvoorbeeld van:  

• Nederlandse cosmetica vereniging
• Emg.org 
• Lexion 
Het eerste ingrediënt daar zit het meeste van in, 
hierna loopt het met de hoeveelheid van een in-
grediënt af het in de lijst. De eerste vijf, daar zit 
het meeste van in. 

Nu ga je per ingrediënt opzoeken: 
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Aanmelding kosteloze huidanalyse 

• Wat is het voor ingrediënt?
• Welke functie heeft het?
• Risico op allergie? 
• Natuurlijk of synthetisch?

Nu heb je een overzicht van ingrediënten. Ben je 
geschrokken? Of viel het mee?

Ik hoop natuurlijk dat het mee viel zo niet ga op 
zoek naar de juiste producten voor jouw huid. 

Zoek niet verder en kom naar mijn praktijk 
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