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Herken jij jezelf hierin?
Je gaat lunchen met 
familie of een vriendin. 
'Kunt u even 
een foto van ons 
maken?' wordt aan de 
bediening gevraagd. 
Er worden een paar foto's gemaakt en jij denkt bij iedere foto: "geen
gezicht die adertjes, of die rimpels, die vlekjes, doffe huid of die
verslapping!". Is het je leeftijd, leefgewoonte of ligt het aan jouw 
gezondheid? Natuurlijk horen rimpels en verslapping bij ouder
worden, maar een huid die jou jonger doet ogen wil toch iedereen.
Enne, niet overal zijn botox en fillers voor nodig.

In dit E-book wil ik jou uitleggen wat je allemaal (nog) zou kunnen
doen om er langer jonger uit te zien en te stralen op foto's.

Wat vind jij van jouw spiegelbeeld?Wat vind jij van jouw spiegelbeeld?

Ben jij tevreden? Vind jij jou spiegelbeeld perfect? Of maak jij
absoluut geen selfies en wil je liever niet op de foto? Ga jij de
deur niet uit zonder make-up? Of denk jij dat het allemaal
niet meer uitmaakt op jouw leeftijd?
Lees snel verder en ontdek wat jij kan doen jouw huid te
verbeteren.

Foto's? Mij 
niet gezien!

Straal Maximaal



Opperhuid (dood)
Lederhuid (levend)
Bindweefsel (vet)

Als de huid op latere leeftijd op zou zijn, dan zouden wij als een
kaartenhuis in elkaar zakken. 
Collageen zit natuurlijk niet alleen in de huid, maar ook in onze
botten. Ik wil niet te diep op de theorie ingaan, maar de huid
bestaat uit 3 lagen die ik wil toelichten in de volgende hoofdstukken.
Namelijk;

De opperhuid is wat wij
zien. Hier zien wij 
roodheid, vlekjes, 
adertjes, pigment, fijne 
lijntjes, etc.

De lederhuid is de laag waar de fibroblasten worden aangemaakt.
Dit zijn kleine fabriekjes die collageen en elastine aanmaken.
Collageen zorgt voor stevigheid en elastine voor elasticiteit. 

Bindweefsel (vet) zorgt voor stevigheid en bescherming.

De opbouw van de huidDe opbouw van de huid

Maakt de huid nu wel op latere leeftijd collageen aan, of is
op ook echt op? Kan je collageen toevoegen door te slikken
of smeren of zijn rimpels alleen nog weg te krijgen met
zware ingrepen of botox en/of fillers?
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De opperhuid is er om ons te beschermen. Zo zorgt deze laag, als
hij gezond is, voor het vasthouden van vocht in de huid, beschermt
hij tegen bacteriën en andere microben. Hij neemt het fijnstof op
ter voorkoming van verder binnendringen en ziet er gezond en
glanzend uit. Deze huidlaag vernieuwt zich iedere 4-6 weken
afhankelijk van de
gezondheid, leeftijd,
de verzorging en evt.
externe invloeden. 
Indien de huid niet 
goed verzorgd wordt,
zullen de dode huid-
cellen blijven plakken
wat zich uit in een 
doffe huid die 
vatbaar is voor externe invloeden zoals bacteriën en uv-straling.

Exfoliëren is hierbij erg belangrijk. Dit is het stimuleren van het
loslaten van deze dode huidcellen. Dit doe je middels exfolierende
ingrediënten als AHA's (glycolzuur, melkzuur en/of amandelzuur),
BHA (Salicylzuur) of met exfoliërende korreltjes.  
Dit kan thuis met lage percentages en in onze praktijk met hogere
percentages en intensiviteit. 

De opperhuidDe opperhuid
De opperhuid is een dode huidlaag die zelf ook bestaat uit 5
lagen en maakt het uiterlijk van de mens. Die dofheid, een
stralende huid en alle eerste zichtbare kenmerken laat zien
als pigment, hydratatie, fijne lijntjes en vaatjes.
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Dit is dus een hele belangrijke laag die de huid van allemaal
bouwstoffen voorziet. Deze heeft dan ook de juiste bouwstoffen
nodig om dit te kunnen doen. Hierover verderop meer.
Heb je last van huidverslapping of diepere rimpels, dan zit het
probleem in deze huidlaag.

Hier bevinden zich 
ook het lymfesysteem
en de haarvaatjes van
ons vatenstelsel.

Deze laag is erg vat-
baar voor UVA- 
stralen van de zon.
Deze zorgen sterk 
voor huidveroudering. Ook leefgewoonten en bijvoorbeeld alcohol
en sigaretten zorgen dat deze huid verder veroudert. 

Is hier nog wat aan te doen? Jazeker, maar net als dat het een tijd
duurt voor het probleem ontstaat, is het ook niet in een week
opgelost. En je moet er echt voor willen gaan. 

Dit is waar alles gebeurt: de aanmaak van fibroblasten die
op hun beurt collageen en elastine aanmaken. Het
lymfesysteem dat ons beschermt en de bloedstroom die de
huid van zuurstof voorziet.

LederhuidLederhuid
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Over deze laag hoeft voor nu niet veel meer worden verteld,
behalve dat hier het DNA zich bevindt en IRA (infrarood straling uit
zonlicht tot in deze laag terecht komt en schade veroorzaakt. Het is
dus zaak deze laag goed te beschermen. Dit kan middels
antioxidanten en infrarood bescherming.

Dit is de laag die vetcellen bevat met de functie
bescherming, temperatuurbuffer en de energievoorraad. 

BindweefselBindweefsel
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CelvernieuwingCelvernieuwing
Wist je dat het gemiddeld 28 à 30 dagen duurt voordat de huid van
een volwassene zich vernieuwd heeft? Naarmate we ouder worden,
vertraagt dit proces en duurt de celvernieuwing uiteindelijk zo'n 50
à 60 dagen. Dit is dan ook de reden dat het erg belangrijk is de huid
continu een handje te helpen, Zeker naarmate wij ouder worden.
Vertraagt dit proces en dan vertragen de andere processen ook.
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Over The Counter producten (OTC)
Cosmetica
Cosmeceuticals 
Dermaceuticals. 

Er zijn vele soorten producten voor de huid. maar ook verschillende
soorten kwaliteitsniveaus. Zo heb je;

De eerste twee vind je bij de drogist, parfumerie of reguliere salons. 
De laatste twee bij huidspecialisten, huidtherapeuten, klinieken,
dermatologen en huidartsen.

Er zijn crèmes, serums, maskers, reinigers, make-up,
zonbescherming en nog veel meer producten die je kunt
kopen. Maar waar moet je nu op letten?

HuidverzorgingHuidverzorging



Dit hangt volledig af van je wensen en je budget. Al is dit
laatste een beetje een strikvraag.

OTC - Over The Counter producten: 
bevatten weinig werkstoffen en mogen niet IN de huid trekken.
Deze leggen dus letterlijk een laagje op de huid. Omdat deze
producten niet in de huid mogen komen, worden er over het
algemeen paraffine of vaseline-achtige stoffen toegevoegd. Ook kan
het zijn dat de moleculen van de ingrediënten te groot zijn om in de
huid te trekken. Deze producten kun je zonder advies kopen.

Cosmetica:
Dit zijn over het algemeen de producten bij de parfumerie en
cosmetica-winkels, maar ook de reguliere salons. Deze komen in de
bovenste huidlaag en kunnen met de juiste stappen en producten
pigment, fijne lijntjes, droogte en de doffe huid aanpakken. Ook de
de opperhuid kan hiermee worden aangepakt. 

Straal Maximaal

Wat is nu het beste?Wat is nu het beste?



Cosmeceuticals: 
Deze pakken huidproblemen aan die dieper gaan dan de
opperhuid. Met speciale ingrediënten, verschillende pH-waarden en
hulpstoffen komen deze producten dieper in de huid. Hierdoor
kunnen zij bouwstoffen leveren in de lederhuid en zo zorgen dat de
fibroblasten (de fabriekjes) brandstof hebben om bijvoorbeeld
collageen en elastine aan te maken. Bijvoorbeeld peptiden,
vitaminen, antioxidanten en hyaluronzuur zorgen hiervoor. Hoe
herken je een cosmeceutical? Als producent mag je jezelf alleen zo
noemen als je het bent. Dus als consument lees je het op de sites,
in de brochures en soms staat het ook op het product

Dermaceuticals:
Deze hebben in feite dezelfde ingrediënten en doel als
cosmeceuticals, alleen deze zijn gemaakt rechtstreeks in de
lederhuid te komen. Zij hebben extra fijne moleculen waardoor ze
zowel door de huidlagen kunnen komen, maar ook rechtstreeks
ingespoten, geneedled of middels insluizen aankomen in de
levende huidlaag. Hier zitten extra fijne moleculen in en uiteraard
ingrediënten die IN de levende huidlaag mogen komen. Deze
herken je vaak door de naam of door het aangeven van Da
(daltons)/molecuulgrootte.
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Even terugkomend op het budget...
Uiteraard kun je je voorstellen dat producten die tot in de levende
huidlaag komen veel controle, onderzoek en kostbare ingrediënten
bevatten. 
Hierdoor zijn de laatste twee in aanschaf ook duurder dan de
eerste twee.

MAAR.....
Als je nu een OTC koopt die op de huid blijft en niets doet voor
bijvoorbeeld € 10,- waar je gemiddeld 1 maand mee doet of € 35,-
voor de Cosmeceutical die wel intensief werkt en waar je 4-6
maanden mee doet....reken dan maar uit!

Wat ik hiermee wil zeggen is dat als jij weet wat jij nodig hebt, welke
laag jij moet benaderen en welke werkstoffen je moet gebruiken...
dan weet jij ook welk van bovenstaande jij het beste kan kiezen.

Zijn OTC's dan slecht? 
Niet persé, want als jij geen probleemhuid hebt en alleen iets zoekt
om de huid zacht te laten aanvoelen, dan kun je ervoor kiezen een
goedkopere crème zonder doel te smeren. De opperhuid wordt
vettig en voelt daardoor zacht. Verwijder dit wel ALTIJD in de avond,
want deze crèmes sluiten de huid af. Daarom zie je vaak
huidproblemen bij OTC verergeren in plaats van verbeteren. 

Straal Maximaal
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Dan zijn er nog speciale huidsupplementen
Heeft het zin om collageen te slikken? Of is het flauwekul? 
Tja, dit is een onderwerp waar hele boeken over geschreven
worden, maar laat ik er op de volgende 2 pagina's iets over
vertellen.

Allereerst is het vaak onzinnig goedkope supplementen te slikken.
Dit heeft alles te maken met vulstoffen, herkomst van het ingrediënt
en de ingrediëntsvorm. 

Zo zal een goed vitamine C preparaat met biologische oorsprong,
zo min mogelijk vulstoffen en geen overbodige ingrediënten
kostbaarder zijn dan grondstoffen waar de restjes bijeen verzameld
zijn. Tevens worden hier voor de werking vaak een soort
catalysators aan toegevoegd die de kracht versterken. Deze zijn niet
altijd veilig of gezond. LET OP! Het kan, maar hoeft natuurlijk niet
altijd zo te zijn. Heb jij een supplement waar je vragen over hebt?
Stuur mij gerust de ingrediënten, dan help ik je verder.

Wat je slikt komt in jouw lichaam en niet persé bij de huid. Ook is
bijvoorbeeld collageen van een vis voor ons lichaam onbekend en
wordt dus niet als collageen in de huid gestopt. Sterker nog, deze
wordt gewoon afgebroken. 

Het lichaam werkt met bouwstoffen en hulpstoffen. Zo zorgt
vitamine C ervoor dat fibroblasten brandstof hebben voor het
aanmaken van collageen. 

mailto://info@sense4beauty.nl


Maar niet altijd helpt het slikken van vitamine C zoals wij willen. Slik
jij namelijk Vitamine C maar rook jij ook, dan heb ik hier een leuke
rekensom. Ook als je niet goed in rekenen bent, komt deze wel
binnen.

Ieder gezond lichaam heeft 1250mg vitamine C per dag nodig. 
Wil jij nu extra vitamine C naar de huid hebben, dan moet je dus
vitamine C slikken. Bijvoorbeeld 500mg.

Maar rook jij graag een sigaretje, dan moet je dit weten. Een sigaret
breekt 250mg vitmaine C per stuk af. Dus als jij 5 sigaretten per dag
rookt, ben jij al je volledige dagbehoefte kwijt. Wil jij dan nog
toevoegen, moet je dus 1750mg slikken. 
Als ik nu vertel dat het lichaam maximaal 3000-4000mg
(timerelease) vitamine C kan hebben per dag, leert een rekensom
dat 16 sigaretten per dag echt enorme afbraak leveren op jouw
lichaam en dus ook je huid. Je kent die plaatjes vast wel. 

Dus het slikken van supplementen heeft wel zin, maar hangt af van
de vorm, kwaliteit, jouw conditie en gezondheid. In speciale E-books
zal ik per aandoening dieper op suppletie in gaan.

Straal Maximaal
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De noodzaak van behandelen
Ik hoor je nu bijna denken...als ik alleen aan het oppervlak iets hoef
aan te pakken en gezond leef, dan hoef ik dus geen behandelingen
te laten doen.

Dit hangt volledig af van jouw wensen. Ben jij tevreden met de
conditie van jouw huid, dan hoef je inderdaad niets te doen.
Wil jij wel iets aanpakken aan de huid, dan heb je de behandelingen  
zeker nodig. In de praktijk worden hogere percentages
voedingsstoffen gebruikt bij de behandelingen. Ook wordt de huid
intensief uitgereinigd, wat wil zeggen dat alle onzuiverheden
verwijderd worden uit de huid. 

Hoe vaak moet je behandelen is ook afhankelijk van het doel en het
soort behandeling. Zo vernieuwt de huid zich in 4 weken en bij een
oudere leeftijd rond de 6-8 weken.
Het advies is dus voor de optimale conditie iedere 4 weken te
komen, ook als de huid verouderd is. Op deze manier wordt de
normale huidcyclus weer gestructureerd en zal de conditie naar
een optimaal peil gebracht worden.

Bij de behandeling in een kuur gelden andere regels. Zo heb jij bij
een peelingkuur vaak iedere 2 weken een behandeling en bij
microneedling 2-10 weken afhankelijk van de diepte en de
huidcyclus. Op reguliere basis kun je het beste uitgaan van 1x per
maand. Dat in combinatie met de juiste thuisroutine zorgt dat jij het
maximale uit jouw huid haalt. 

Straal Maximaal!



Liefs, Sabrina

Namens mij!

Ik heb zelf ooit een heel slechte huid gehad en weet dan ook hoe
het voelt om niet blij te zijn met je eigen spiegelbeeld. 
Onzekerheid straal je uit en voor je het weet is heel je leven negatief
en denk je dat het komt door een stomme baan, een onaardige
vriendin en vaak een negatief zelfbeeld of spiegelbeeld. 

Omdat ik deze hele worsteling gehad heb en nu mijn ervaring en 
 opleiding graag toepas, help ik jou dus ook graag naar het
maximale resultaat op een normale manier, zonder ingrepen. 

Het is echt mogelijk en
alles begint bij de eerste
stap naar een mooie 
huid.
Die heb je al gemaakt 
door mijn E-book te
downloaden.

Ik hoop dat ik je de heb
kunnen motiveren om
goed voor jezelf en jouw
huid te gaan zorgen.

Wil jij alleen met producten starten? Neem dan eens een kijkje op
www.huidpraktijknoordwijk.nl/webshop. Hier is ook de mogelijkheid
jouw set te bestellen en in 3 termijnen te betalen zonder extra
kosten of rentes. Hopelijk tot snel!

http://www.skincarespecialist.nl/


Liefs, Sabrina

gebruik producten die het juiste doel kunnen behalen
gebruik een goede kwaliteit supplementen en leef zo gezond
mogelijk
laat je huid iedere maand professioneel behandelen

Conclusie!

Ik hoop dat ik jouw vragen heb kunnen beantwoorden met dit 
E-book. Misschien heb jij juist nog meer vragen gekregen.
Nou, dan ben ik er voor je. Mij mag je altijd vragen stellen en ik
probeer ze zo persoonlijk mogelijk en optimaal te beantwoorden. Je
kunt mij altijd bereiken via de site of via e-mail op
info@huidpraktijknoordwijk.nl 

Ook bied ik in de praktijk een Meet & Treat aan.
Hierbij krijg je een huidanalyse (een scan met foto's van de diepere
huidlagen), persoonlijk huidadvies met een paspoort en een facial
behandeling, gericht op jouw huid. 

Mijn algemene advies is dus;

Betreft voeding en welke supplementen of ingrediënten van
producten belangrijk zijn voor jouw huid volgen binnenkort speciale
gerichte e-books. 

Bedankt voor je aandacht! Bij vragen kun je mij altijd een email
sturen naar info@huidpraktijknoordwijk.nl of neem een kijkje op
www.huidpraktijknoordwijk.nl of de webshop
www.huidpraktijknoordwijk.nl/webshop
Laten we het maximale uit jouw huid halen en Straal Maximaal!
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E-book naar een gezonde huidE-book naar een gezonde huid

"Dat is mijn missie! Liefs, Sabrina"

Achterzeeweg 12
2201EK Noordwijk 071-3613570

www.huidpraktijknoordwijk.nl /
www.huidpraktijknoordwijk.nl/webshop


