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D O O R  H U I D C O A C H  J E N N I F E R



Welkom
 

Wat leuk dat je mijn e-book 10 simpele tips om je huid te laten
stralen hebt gedownload. Ik deel de belangrijkste en meest

praktische tips met je die je gelijk kunt toepassen. 
Het verbeteren van je huid hoeft helemaal niet veel tijd te kosten!

Dit is de grootste misvatting over een hoogwaardige
thuisverzoring. Als moeder van 2 kids hou ik van snel , praktisch

én resultaat. Word je al nieuwsgierig? .. Lees gauw mee !



TIP 1 Reinig je huid met een olie
 

Dit klinkt misschien een beetje vreemd, maar je huid reinigen met
een goede,  plantaardige olie is de eerste stap naar een schone en

frisse huid. Een olie is mild voor je huid, tast de PH waarde niet aan in
is voor élk huidtype geschikt; droog en vet. Zelfs als je last hebt van
onzuiverheden en puistjes zul je met een oliereiniger veel beter af

zijn. De olie smelt samen met je huidvetten waardoor je een intense
reiniging beleeft, die je poriën niet verstopt! Let wel op welk type olie

je gebruikt, hierin zit namelijk wel veel verschil. Ik gebruik zelf de
cleansing oil van hannah. Deze is op basis van sojaboonolie en hierin

zitten geen allergenen, parfum , of andere irriterende stoffen. Wat
deze reinigingsolie uniek maakt is dat deze hydrofiel is, dat wil

zeggen dat je de olie met water kunt mengen. Hierdoor ontstaat een
melkachtige substantie en dit zorgt ervoor dat je huid diep en

intensief gereinigd wordt, zonder deze uit te drogen.
Reinigingsproducten die schuimen kun je beter niet gebruiken, deze
tasten de barrière functie van je huid aan waardoor je vroeg of laat

gaat merken dat je huid gevoeliger wordt.



TIP 2 Gebruik wekelijks een peeling
 

Naast een goede reiniging is het van belang om je huid zo nu en
dan te prikkelen. Een mooie manier om dit te doen is met een

peeling. Door te peelen maak je je huid dunner, egaler en mooier.
Je verwijdert het “vale laagje” als het ware. Dit zijn dode huidcellen

die zich opstapelen en blijven liggen op je huid waardoor deze
grauw oogt, of je krijgt last van mee-eters.  Op je 25e doet je huid
er gemiddeld 28 dagen over om zich te vernieuwen. Naarmate je
ouder wordt , duurt dit proces steeds iets langer. Voorkom dat je

huid lui wordt en zet hem aan het werk door regelmatig te peelen!
Gebruik hiervoor geen scrub, dit is te agressief en kan je

talgklieren gaan beïnvloeden. Wat heel mooi werkt is een peeling
met zuren, bijvoorbeeld een peeling met melkzuur of citroenzuur.

Let wel op de dosering en houd het mild. Mijn favoriet is de
Enzymatic Skin Peeling van hannah, deze is uiterst mild, maar erg
effectief. Na gebruik ziet je huid er direct frisser en mooier uit. Je

gebruikt deze peeling als een masker, waardoor je gelijk een
verwenmomentje voor jezelf inlast ;)



TIP 3 Investeer in een goede crème
 

Wat is een goede crème? Een goede crème beschermt jouw huid
gedurende de dag en/of nacht en is afgestemd op jouw
huidbehoefte. In mijn salon geef ik altijd pas een dag- of

nachtcrème advies na een huidmeting. Zo kan ik precies zien waar
jouw huid behoefte aan heeft. Je huid kan bijvoorbeeld droog of
vet zijn, of juist vet én vochtarm, je zuurgraad kan te hoog zijn

waardoor je misschien wel een peelende crème nodig hebt. Door
goed naar je huid te laten kijken kun je veel beter afstemmen op

wat jouw huid nodig heeft en zo veel meer reslutaat en
tevredenheid uit je crème halen.



TIP 4 Eet (en drink) geen suiker
 

Suiker zorgt niet alleen voor overgewicht, het zorgt er ook voor
dat ons collageen gaat versuikeren! De cellen ins ons lichaam
bestaan uit eiwitten , door (teveel) suiker gaan deze eiwitten

samenklonteren en kunnen onze cellen zich niet optimaal blijven
vernieuwen. Veroudering van onze cellen is het gevolg..

Suiker is lekker, we houden er allemaal van en dat is menselijk. Als
je nog erg gewend bent aan suiker en zoet kan ik me voorstellen
dat je niet in 1 keer gaat stoppen met suiker. Wat ik je als tip wil
meegeven is dat je met kleine aanpassingen kunt beginnen. Laat
bijvoorbeeld de suiker in koffie of thee weg. Vervang frisdrank of

vruchtensap door water en probeer zoveel mogelijk vers te koken.
Laat pakjes en zakjes het liefst achterwege. Probeer maar eens,
wedden dat je je over een paar weken ook een stuk fitter voelt?



TIP 5 Drink voldoende water
 

Water drinken is super belangrijk voor een goede gezondheid én
een mooie huid! Een vochtarme huid vertoont eerder rimpels.
Naarmate we ouder worden is de huid steeds minder goed in

staat het vocht in de huid vast te houden. Help je huid een handje
door voldoende te drinken. Ook kruidenthee mag je meerekenen.



TIP 6 Eet voldoende antioxidanten
 

Antioxidanten zijn echte cel beschermers. Deze beschermen je
cellen tegen vroegtijdige afsterving (veroudering) Groenten en
fruit zitten boordevol antioxidanten, eet deze dus rijkelijk en

gevarieerd. Eet het liefst 500 gram groenten per dag, dit is best
veel maar je zult merken dat je lichaam en je huid hier baat bij

heeft. Maak bijvoorbeeld eens wat vaker soep, hierin kun je veel
groenten in stoppen. Ook een ontbijtsmoothie met groenten en

fruit zal je helpen om aan de 500 gram groenten per dag te
komen.



TIP 7 Doorbloeden
 

Sommige tips zijn zó simpel, daar is doorbloeden er 1 van. Door
de doorbloeding in je huid te stimuleren bevorder je de afvoer van

afvalstoffen. Zuurstofrijk bloed voorziet je cellen van voeding.
Regelmatig doorbloeden van je huid heft blokkades op, maakt je
huid mooier van kleur, zorgt voor een minder snelle veroudering

én je crèmes worden beter opgenomen. De meest simpele
manier om je huid te doorbloeden is door een

doorbloedingscrème te gebruiken, zoals de cell active van hannah.
Deze breng je na de reiniging (en eventueel peeling) op en je

wacht even tot je huid rood wordt. Soms wordt je huid zo rood als
een tomaat, dus het gebruik in de avond is aan te bevelen ;). Als

de doorbloeding in je huid is geactiveerd breng je je crème aan en
je bent klaar voor de nacht. Je staat op met een mooiere,

gezondere uitstraling. I love it!



TIP 8 Laat beginnende puistjes met rust
 

Het is moeilijk om van puistjes in je gezicht af te blijven, ik weet
het. Maar blijf ervan of tot je een gele kop ziet. Vaak zijn we

geneigd onschuldige “mee-eters” weg te halen. Als je dit niet op de
juiste manier doet wordt een mee-eter een puistje. Deze wordt
dan zo getriggerd door het peuteren dat je de dag erna al een
ontsteking voelt. Ontstekingen kunnen ook zichtbare vlekken

achterlaten op je huid, tot wel maandenlang! Mijn tip als je echt
een puist heb met een gele kop: Was je handen en pak een tissue,
verwijder de puist door er met 2 vingers onder te drukken. Als hij
helemaal leeg is tip je het gebied aan met wat alcohol en laat hem

met rust. 
Heb je over het algemeen een wat onrustige huid? Dan zou ik

zeker aan de slag gaan met mijn tips, met name de tips over het
peelen en doorbloeden.  Je huid heeft behoefte aan zuren, neem

bijvoorbeeld de Primum Elixer van hannah, dit is een peeling
crème op basis van amandelzuur die je als nachtcrème kunt
gebruiken. Bij beginnende puistjes zie je dat deze veel sneller

weggaan, een echt wondermiddel!



TIP 9 Stress
 

Stress heeft een grote invloed op onze huid en op onze
gezondheid. Het zorgt voor een snellere veroudering en dat willen
we juist afremmen. Hoe ga jij met stress om? Sta er eens bij stil.. 

Wat zijn de grootste veroorzakers van stress bij jou? 
Kun je hier iets aan doen? 

Vaak kunnen we de oorzaak van stress niet wegnemen, maar we
kunnen wél onze houding ten aanzien van stress veranderen. 

Een simpele tip die ik je kan meegeven: ga eens mediteren. En dat
hoeft  niet 2x per dag 20 minuten. Maak eens een paar keer per

week 15 minuten vrij en ga op bed zitten. Focus je op je
ademhaling. Leg je handen op buik en voel hoe je je buik bol

maakt als je inademt. Maak de uitademing langer als de
inademing en je merkt dat je rustig wordt. Verder doe je helemaal

niets...
De eerste paar keren denk je misschien aan van alles en nog wat ,
maar na een paar keer zul je merken dat je rust ervaart. Het helpt

mij heel goed om afstand te nemen van stress. Hierna kijk ik er
vaak anders tegenaan of kan ik het accepteren. Op den duur

brengt het je meer in balans.



TIP 10 neem extra supplementen die je huid van binnenuit
ondersteunen

 
Een  mooie huid komt ook van binnenuit. Zonder de juiste

bouwstenen kan een huid niet verbeteren. Zeker als je ouder
wordt kun je zoveel meer doen voor je huid met de juiste

supplementen. Vanaf je 25e gaat je huid steeds langzamer
werken. De collageendichtheid wordt minder, de huid gaan heel
langzaam verslappen. Ik zeg altijd : tussen je 30e en 40e is het

meeste resultaat te behalen op het gebied van huidverbetering. Je
huid is dan nog in staat om tekorten aan te vullen en te reageren
op prikkels uit behandelingen. Als je eenmaal rimpels hebt, heb je
ze. Deze kunnen we niet wegtoveren helaas. Het enige wat we dan

nog kunnen doen is ze minder “hard”maken. 
Het supplement waarmee je je tekorten kunt aanvullen is de

Collageen+ van Sckin nutrition. Dit is een poeder met 27!
Ingrediënten die allemaal een werking hebben in je huid, zoals

collageen, hyaluronzuur, msm, vitamine c en nog veel meer
vitamines en mineralen. Dit is een poeder die je in water kunt

oplossen, super handig in gebruik! 
Gebruik daarnaast Omega 3 om je huid en je gezondheid te

ondersteunen. Omega 3 is visolie die ervoor zorgt dat de
onstekingswaarden in je lichaam verminderen en dit helpt ook bij

een droge huid.



Ik hoop dat ik je enthousiast heb gemaakt om aan de slag te gaan
met al deze tips. Alle genoemde producten zijn in mijn webshop te

bestellen, met de code SKJEN10 ontvang je 10% korting op alle
producten! Heb je vragen of wil je meer weten?   Stuur een mail

naar huidverbetering@skinics.nl en ik help je graag verder! 
Je kunt ook mijn Facebookpagina Skinics & Brows en/of mijn

instagrampagina Skinicsecht volgen, hier plaats ik regelmatig tips,
tricks en blogs die je helpen je huid te laten stralen. 

 
Mooie, stralende groet, 

 
Jennifer Penners, jouw huidcoach

https://www.skinics.nl/alle-producten/

