
Het is met huidverzorging een beetje 
zoals met eten: door alle hypes en 
trends, diëten en de lawine aan 
producten in de rekken wordt het 
steeds moeilijker om te weten wat nu 
eigenlijk een gezond eetpatroon is. 
Zo ook voor je huid: wat heeft die 
echt nodig en wat niet om in 
conditie te blijven?
Stefaan Van den Berge werkt als 
plastisch chirurg in AZ SintLucas 
Brugge en Aclinic Brugge. Hij hangt 
wekelijks twintig tot dertig 
centimeter boven de huid van 
tientallen patiënten en ziet daar de 
resultaten van wat in zwang is qua 
huidverzorging.
Van  den  Berge: ‘Het eerste wat me 
opvalt, is dat veel mensen een beetje 
de weg kwijt zijn en geen idee meer 
hebben van wat eigenlijk hun 
huidtype is. Ze begrijpen het niet: ze 
besteden zoveel aandacht aan hun 
huid, smeren dure crèmes, gebruiken 
premium skincare en toch hebben ze 
een probleem. Ze ervaren dat hun 
huid blinkt, snel rood wordt of 
geïrriteerd raakt. En gaan dan 

vervolgens op zoek naar nog meer 
producten die dat kunnen fiksen. 
Dan zeg ik: gebruik je gezond 
verstand. De enige 
ervaringsdeskundige die weet hoe je 
huid aanvoelt en hoe ze reageert, ben 
je zelf. Bij een gezond eetpatroon 
moet je genoeg maagrust inlassen. 
Bij je huid is het net zo: ze moet 
kunnen ademen, dus het is 
belangrijk dat er niet voortdurend 
een laagje van het een of ander 
product op zit. Probeer niet je 
routine uit te breiden, maar te 
beperken tot de producten die bij 
jouw huid passen op dit moment. 
Welk dat zijn, voel je zelf het best.’
A l s j e o p  zo ek  gaa t  n aa r  d e j u i st e 
r ei n i ger ,  zi e j e so m s d o o r  h et  b o s 
d e b o m en  n i et  m eer .  W at  m o et  j e 
k i ezen ? J e m er k t  w el  d a t  r i j k er e 
t ex t u r en  a l s cr èm es,  m el k ,  
b a l sem s o f  o l i e vo o r a l  w o r d en  
aan ger ad en  vo o r  d r o ger e 
h u i d ty p es,  t er w i j l  gel s en  
sch u i m r ei n i ger s eer d er  
vo o r b eh o u d en  l i j k en  vo o r  een  
vet t er e h u i d  o f  een  m an n en h u i d .

De grote schoonmaak
Zeep of een gel, melk of een  balsem? Wel of  geen nachtcrème? Twee, drie, zes 

of nog meer stappen?  ’s Morgens en  ’s  avonds  een crème? Over de ideale 
reinigingsroutine heeft niemand eigenlijk  nog  een duidelijk idee.  ‘Doe waar je 

je  goed bij voelt, maar pas op dat clean niet  té  clean wordt’, zegt plastisch 
chirurg  Stefaan Van  den  Berge.

L E N T E SC H O O N M A A K  V O O R  D E  H U I D

Van  den  Berge: ‘Als je een vettere 
huid te veel gaat ontvetten door ze 
agressief te reinigen met zepen of 
schuimende producten, is je huid 
geprogrammeerd om meer 
huidsmeer of sebum aan te maken 
en zal ze net nog vetter worden. Dan 
kies je beter voor een zachtere 
reiniger. Als je te intensief producten 
op oliebasis of te rijke producten 
gebruikt op een droge huid, zit er 
continu een laagje op dat de huid 
weker en zwakker maakt. Het is 
altijd een kwestie van balans zoeken, 
wat voor je huid op dat moment het 
best werkt. Want je huid verandert 
ook. In de winter, als de lucht droger 
is, wordt ze gewoonlijk ook iets 
droger, in de zomer dan weer vetter. 
En ook je leeftijd maakt een verschil: 
in je tiener tot twintiger jaren is je 
huid meestal wat vetter, maar ze 
wordt dunner en dus ook droger met 
de jaren. Jarenlang dezelfde routine 
met dezelfde producten aanhouden, 
is geen aanrader. Kijk gewoon in de 
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Het is met huidverzorging een beetje
zoals met eten: door alle hypes en
trends, diëten en de lawine aan pro-
ducten in de rekken wordt het steeds
moeilijker om te weten wat nu eigen-
lijk een gezond eetpatroon is. Zo ook
voor je huid: wat heeft die echt nodig
enwat niet om in conditie te blijven?
Stefaan Van den Berge werkt als
plastisch chirurg in AZ Sint-Lucas
Brugge en Aclinic Brugge. Hij hangt
wekelijks twintig tot dertig centime-
ter boven de huid van tientallen pati-
enten en ziet daar de resultaten van
wat in zwang is qua huidverzorging.
Van den Berge: ‘Het eerste wat me
opvalt, is dat veel mensen een beetje
de weg kwijt zijn en geen idee meer
hebben van wat eigenlijk hun huid-
type is. Ze begrijpen het niet: ze
besteden zoveel aandacht aan hun
huid, smeren dure crèmes, gebrui-
ken premium skincare en toch heb-
ben ze een probleem. Ze ervaren dat

hun huid blinkt, snel rood wordt of
geïrriteerd raakt. En gaan dan ver-
volgens op zoek naar nog meer pro-
ducten die dat kunnen fiksen. Dan
zeg ik: gebruik je gezond verstand.
De enige ervaringsdeskundige die
weet hoe je huid aanvoelt en hoe ze
reageert, ben je zelf. Bij een gezond
eetpatroon moet je genoeg maag-
rust inlassen. Bij je huid is het net
zo: ze moet kunnen ademen, dus het
is belangrijk dat er niet voortdurend
een laagje van het een of ander pro-
duct op zit. Probeer niet je routine uit
te breiden, maar te beperken tot de
producten die bij jouw huid passen
op ditmoment.Welke dat zijn, voel je
zelf het best.’
Als je op zoek gaat naar de juiste
reiniger, zie je soms door het bos de
bomen niet meer. Wat moet je kie-
zen? Je merkt wel dat rijkere tex-
turen als crèmes, melk, balsems of
olie vooralwordenaangeraden voor

drogere huidtypes, terwijl gels en
schuimreinigers eerder voorbehou-
den lijken voor een vettere huid of
eenmannenhuid.
‘Als je een vettere huid te veel gaat
ontvetten door ze agressief te reini-
gen met zepen of schuimende pro-
ducten, is je huid geprogrammeerd
om meer huidsmeer of sebum aan
te maken en zal ze net nog vetter
worden. Dan kies je beter voor een
zachtere reiniger. Als je te intensief
producten op oliebasis of te rijke pro-
ducten gebruikt op een droge huid,
zit er continu een laagje op dat de
huid weker en zwakker maakt. Het is
altijd een kwestie van balans zoeken,
wat voor je huid op dat moment het
best werkt. Want je huid verandert
ook. In de winter, als de lucht dro-
ger is, wordt ze gewoonlijk ook iets
droger, in de zomer dan weer vetter.
En ook je leeftijd maakt een ver-
schil: in je tiener- tot twintiger jaren
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spiegel, voel aan je huid en dan zie je 
wat ze nodig heeft.’
R u st ,  r ei n h ei d  en  r egel m aat :  
d aa r i n  m o et  j e d u s d e b a l an s 
zo ek en .  B et ek en t  d i e ‘r egel m aat ’ 
d a t  j e h et  b est  ’s m o r gen s en  ’s 
avo n d s j e h u i d  r ei n i gt  en  
o p n i eu w  i n sm eer t ?
Van  den  Berge: ‘Ook hier pleit ik 
voor gezond verstand. Als je ’s 
morgens al gedoucht hebt, heeft nog 
eens een heel reinigingsritueel voor je 
gezicht weinig zin. Reinig alleen als 
er iets te reinigen valt. Zweet je ’s 
nachts veel of heb je een dikke 
nachtcrème gesmeerd die nog op je 
huid ligt, dan is je gezicht reinigen 
misschien wel een goed idee. Maar 
de regel dat je ’s morgens en ’s 
avonds uitgebreid moet reinigen en 
daarna nog eens moet smeren? Bij 
tandenpoetsen is dat zo, ja. Daar 
komt misschien het idee vandaan dat 
je ook twee keer per dag een 
compleet verzorgingsritueel moet 
hebben voor je gezicht. Ik pleit er 
eerder voor om dat één keer per dag 
te doen en ook één keer per dag een 
verzorgende crème te smeren. Gun je 
huid voor de rest rust, zodat ze niet 
continu bedekt is en kan ademen. 
Natuurlijk moet je ’s avonds wel je 
makeup weghalen, maar als je ’s 
morgens al een dagcrème hebt 
gesmeerd, betekent het niet dat er ’s 
avonds nog een rijke nachtcrème 
overheen moet. Is een eyecontour 
nodig? Als het comfortabeler 
aanvoelt, prima. Maar niet omdat je 
dan nooit rimpels of wallen zou 
krijgen, zo werkt het niet.’
H o e zi t  h et  vo o r  m an n en ? 
G eb r u i k en  zi j  h et  b est  p r o d u ct en  
d i e ex cl u si ef  vo o r  m an n en  
gem aak t  zi j n ?
Van  den  Berge:  ‘Een mannenhuid is 
van nature dikker en steviger dan en 
vrouwenhuid en producten die voor 
mannen gemaakt worden, zijn 
meestal lichter van textuur en 
vluchtiger, omdat weinig mannen zin 
hebben om een kwartier te wachten 
tot hun crème is ingetrokken. Dus ja, 
meestal zijn die wel aangenamer in 
het gebruik. Maar dan hebben we het
over de gemiddelde man. Zelf heb ik 
bijvoorbeeld een vrij droge huid die 
snel rood is en die in dat opzicht 
geen typische mannenhuid is. In dat 

geval kijk je beter eens bij producten 
die niet exclusief voor mannen zijn. 
Heel wat producten zijn trouwens 
gewoon uniseks. Een mannenhuid 
moet natuurlijk tegen een stootje 
kunnen, als je elke dag scheert. 
Mannen die nat scheren, hoeven 
nooit te scrubben: bij zo’n 
scheerbeurt schraap je al alle dode 
huidcelletjes weg.’
M aak t  h et  ech t  een  ver sch i l ,  a l s 
j e j e h u i d  el k e d ag n et j es r ei n i gt  
en  go ed  i n sm eer t ? 
Van  den  Berge:  ‘Hoe je huid 
eruitziet, wordt ruwweg voor 60% 
bepaald door je genen, voor 20% 
door omgevingsfactoren en voor 20% 
door je levensstijl, hoe gezond je 
leeft, of je rookt, of je sport. 40% heb 
je dus zelf in de hand. Verouderen 
kun je niet voorkomen, het is een 
biologisch proces. Je kunt er wél op 
letten dat je huid in conditie blijft. 
Reinigen en hydrateren als het nodig 
is, niet roken en oppassen in de zon 
zijn dan de dingen die het verschil 
maken. Van heel wat dure crèmes 
kunnen de ingrediënten niet eens 
door je huid, de molecules erin zijn 
gewoon te groot, maar uvstraling 
gaat er wel los door. Daarom nog een 
laatste tip: kies een dagcrème met 
SPF, dat is het ingrediënt dat 
uiteindelijk wel een verschil maakt.’

1. Overdrijf  niet. Door te vaak en te veel te 
reinigen en te smeren verweekt je huid en 
kan ze haar barrièrefunctie niet meer 
vervullen. Normaal kan de huid zelf die 
balans weer vinden, maar als dat 
zelfregulerende systeem aangetast is, is het 
vaak een lange weg om het weer in orde te 
krijgen.
2. Het aanbod aan 
huidverzorgingsproducten is eindeloos, maar 
je  hebt  niet  alles  nodig. Jij bent de 
ervaringsdeskundige die voelt wat werkt 
voor jou en wat niet. Natuurlijk zullen de 
geur, het gevoel, de mooie verpakking en de 
uitstraling van het product een rol spelen, 
het plezier daarvan is ook belangrijk, maar 
het belangrijkste blijft het effect op je huid.
3. Voor de meeste mensen is één  keer  per 
dag  je huid grondig reinigen en één keer een
goede verzorging smeren al genoeg.
4. Makeup  weghalen moet wel elke dag. 
Gun je huid ook af en toe wat ademruimte 
en doe eens een dag zonder.
5. Check regelmatig of de producten die je 
gebruikt nog aangepast zijn aan wat je huid 
op dat moment nodig heeft. Denk daarbij 
niet te sterk in hokjes per huidtype. Trekt je 
huid na het reinigen tegen, voelt ze droog of 
gespannen aan of gaat ze na een tijdje juist 
heel erg glimmen? Dan schakel je beter over 
op een zachtere reiniger. Heb je het gevoel 
dat er de hele tijd een laagje op ligt, dan 
kies je beter voor minder rijke producten.
6. Scrub hooguit één keer per week. 
Mannen die nat scheren, hoeven zelfs niet te 
scrubben.
7. De meest efficiënte crème is een 
dagcrème  met  zonnefilter.

Zeven gouden 
regels voor 

een gezonde 
huid
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is je huid meestal wat vetter, maar ze
wordt dunner en dus ook droger met
de jaren. Jarenlang dezelfde routine
met dezelfde producten aanhouden,
is geen aanrader. Kijk gewoon in de
spiegel, voel aan je huid en dan zie je
wat ze nodig heeft.’
Rust, reinheid en regelmaat: daarin
moet je dus de balans zoeken.
Betekent die ‘regelmaat’ dat je het
best ‘s morgens en ’s avonds je huid
reinigt enopnieuw insmeert?
‘Ook hier pleit ik voor gezond ver-
stand. Als je ’s morgens al gedoucht
hebt, heeft nog eens een heel reini-
gingsritueel voor je gezicht weinig
zin. Reinig alleen als er iets te reini-
gen valt. Zweet je ’s nachts veel of heb
je een dikke nachtcrème gesmeerd die
nog op je huid ligt, dan is je gezicht
reinigen misschien wel een goed
idee. Maar de regel dat je ’s morgens
en ’s avonds uitgebreid moet reinigen
en daarna nog eens moet smeren?
Bij tandenpoetsen is dat zo, ja. Daar
komt misschien het idee vandaan
dat je ook twee keer per dag een com-
pleet verzorgingsritueel moet heb-
ben voor je gezicht. Ik pleit er eerder
voor om dat één keer per dag te doen
en ook één keer per dag een verzor-
gende crème te smeren. Gun je huid
voor de rest rust, zodat ze niet continu
bedekt is en kan ademen. Natuurlijk
moet je ’s avondswel jemake-upweg-
halen, maar als je ’s morgens al een
dagcrème hebt gesmeerd, betekent
het niet dat er ’s avonds nog een rijke
nachtcrème overheen moet. Is een
eyecontour nodig? Als het comfor-
tabeler aanvoelt, prima. Maar niet
omdat je dan nooit rimpels of wallen
zou krijgen, zowerkt het niet.’
Hoe zit het voor mannen?
Gebruiken zij het best producten
die exclusief voor mannen gemaakt
zijn?

‘Een mannenhuid is van nature
dikker en steviger dan een vrouwen-
huid en producten die voor man-
nen gemaakt worden, zijn meestal
lichter van textuur en vluchtiger,
omdat weinig mannen zin heb-
ben om een kwartier te wachten tot
hun crème is ingetrokken. Dus ja,
meestal zijn die wel aangenamer in
het gebruik. Maar dan hebben we
het over de gemiddelde man. Zelf
heb ik bijvoorbeeld een vrij droge
huid die snel rood is en die in dat
opzicht geen typische mannenhuid
is. In dat geval kijk je beter eens bij
producten die niet exclusief voor
mannen zijn. Heel wat producten
zijn trouwens gewoon uniseks. Een
mannenhuid moet natuurlijk tegen
een stootje kunnen, als je elke dag
scheert. Mannen die nat scheren,
hoeven nooit te scrubben: bij zo’n
scheerbeurt schraap je al alle dode
huidcelletjes weg.’

Maakt het echt een verschil, als je
je huid elke dag netjes reinigt en
goed insmeert?
‘Hoe je huid eruitziet, wordt ruwweg
voor 60% bepaald door je genen,
voor 20% door omgevingsfacto-
ren en voor 20% door je levensstijl,
hoe gezond je leeft, of je rookt, of
je sport. 40% heb je dus zelf in de
hand. Verouderen kun je niet voor-
komen, het is een biologisch proces.
Je kunt er wél op letten dat je huid
in conditie blijft. Reinigen en hydra-
teren als het nodig is, niet roken en
oppassen in de zon zijn dan de din-
gen die het verschil maken. Van
heel wat dure crèmes kunnen de
ingrediënten niet eens door je huid,
de molecules erin zijn gewoon te
groot, maar uv-straling gaat er wel
los door. Daarom nog een laatste
tip: kies een dagcrème met SPF, dat
is het ingrediënt dat uiteindelijk wel
een verschil maakt.’

LENTESCHOONMAAK
VOORDEHUID

STYLE

»

Guerlain
Crème de Beauté
reinigende crème
60,90 euro in de
parfumerie.

Verso No1
Cleanse
Enzyme Peel
90 euro, www.
versoskincare.eu

Kiehl’s Calendula
Serum-infused
Water Cream

www.kiehls.be, te
koop vanaf

14/4.

House 99 by
David Beckham,
Get Groomed
Purifying Beard
Scrub, 20 euro bij
Galeria Inno en
Planet Parfum.

Verso No4
Hydration Serum
4,90 euro,
www.verso-
skincare.eu

Shopping

1.  Foreo  Luna  reinigingsborstel, 50 euro, www.foreo.com  2. 
Sisley  PhytoPâte  Moussante, 70,90 euro in de parfumerie.  3. 
Delbôve  Eau  Sorcière, 39 euro, www.delbove.com  4. 
Di  Konjac  spons  voor  een  stralende  teint, 5,99 euro. 
www.di.be 5.Clinique  Dramatically  Different  OilFree  Gel, 
56,30 bij ICI Paris XL en www.clinique.be  6.  Origins 
Plantscription  Retinol  Moisturizer  with  Alpine  Flower, 59,50 
euro IPXL, Parfuma en www.origins.eu
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is je huid meestal wat vetter, maar ze
wordt dunner en dus ook droger met
de jaren. Jarenlang dezelfde routine
met dezelfde producten aanhouden,
is geen aanrader. Kijk gewoon in de
spiegel, voel aan je huid en dan zie je
wat ze nodig heeft.’
Rust, reinheid en regelmaat: daarin
moet je dus de balans zoeken.
Betekent die ‘regelmaat’ dat je het
best ‘s morgens en ’s avonds je huid
reinigt enopnieuw insmeert?
‘Ook hier pleit ik voor gezond ver-
stand. Als je ’s morgens al gedoucht
hebt, heeft nog eens een heel reini-
gingsritueel voor je gezicht weinig
zin. Reinig alleen als er iets te reini-
gen valt. Zweet je ’s nachts veel of heb
je een dikke nachtcrème gesmeerd die
nog op je huid ligt, dan is je gezicht
reinigen misschien wel een goed
idee. Maar de regel dat je ’s morgens
en ’s avonds uitgebreid moet reinigen
en daarna nog eens moet smeren?
Bij tandenpoetsen is dat zo, ja. Daar
komt misschien het idee vandaan
dat je ook twee keer per dag een com-
pleet verzorgingsritueel moet heb-
ben voor je gezicht. Ik pleit er eerder
voor om dat één keer per dag te doen
en ook één keer per dag een verzor-
gende crème te smeren. Gun je huid
voor de rest rust, zodat ze niet continu
bedekt is en kan ademen. Natuurlijk
moet je ’s avondswel jemake-upweg-
halen, maar als je ’s morgens al een
dagcrème hebt gesmeerd, betekent
het niet dat er ’s avonds nog een rijke
nachtcrème overheen moet. Is een
eyecontour nodig? Als het comfor-
tabeler aanvoelt, prima. Maar niet
omdat je dan nooit rimpels of wallen
zou krijgen, zowerkt het niet.’
Hoe zit het voor mannen?
Gebruiken zij het best producten
die exclusief voor mannen gemaakt
zijn?

‘Een mannenhuid is van nature
dikker en steviger dan een vrouwen-
huid en producten die voor man-
nen gemaakt worden, zijn meestal
lichter van textuur en vluchtiger,
omdat weinig mannen zin heb-
ben om een kwartier te wachten tot
hun crème is ingetrokken. Dus ja,
meestal zijn die wel aangenamer in
het gebruik. Maar dan hebben we
het over de gemiddelde man. Zelf
heb ik bijvoorbeeld een vrij droge
huid die snel rood is en die in dat
opzicht geen typische mannenhuid
is. In dat geval kijk je beter eens bij
producten die niet exclusief voor
mannen zijn. Heel wat producten
zijn trouwens gewoon uniseks. Een
mannenhuid moet natuurlijk tegen
een stootje kunnen, als je elke dag
scheert. Mannen die nat scheren,
hoeven nooit te scrubben: bij zo’n
scheerbeurt schraap je al alle dode
huidcelletjes weg.’

Maakt het echt een verschil, als je
je huid elke dag netjes reinigt en
goed insmeert?
‘Hoe je huid eruitziet, wordt ruwweg
voor 60% bepaald door je genen,
voor 20% door omgevingsfacto-
ren en voor 20% door je levensstijl,
hoe gezond je leeft, of je rookt, of
je sport. 40% heb je dus zelf in de
hand. Verouderen kun je niet voor-
komen, het is een biologisch proces.
Je kunt er wél op letten dat je huid
in conditie blijft. Reinigen en hydra-
teren als het nodig is, niet roken en
oppassen in de zon zijn dan de din-
gen die het verschil maken. Van
heel wat dure crèmes kunnen de
ingrediënten niet eens door je huid,
de molecules erin zijn gewoon te
groot, maar uv-straling gaat er wel
los door. Daarom nog een laatste
tip: kies een dagcrème met SPF, dat
is het ingrediënt dat uiteindelijk wel
een verschil maakt.’

LENTESCHOONMAAK
VOORDEHUID

STYLE

»

Guerlain
Crème de Beauté
reinigende crème
60,90 euro in de
parfumerie.

Verso No1
Cleanse
Enzyme Peel
90 euro, www.
versoskincare.eu

Kiehl’s Calendula
Serum-infused
Water Cream

www.kiehls.be, te
koop vanaf

14/4.

House 99 by
David Beckham,
Get Groomed
Purifying Beard
Scrub, 20 euro bij
Galeria Inno en
Planet Parfum.

Verso No4
Hydration Serum
4,90 euro,
www.verso-
skincare.eu



1.  Sisley  Pain  de  toilette  Facial  (zeepvrij), 19,50 euro, in de 
parfumerie. 2.  Aesop  Purifying  Facial  Exfoliant, 43 euro, 
www.aesop.com. 3.  Likami  Facial  Essential  Serum, 54 euro, 
www.biotylab.be 4.  Kiehl’s  Ultra  Facial  Cream, 28 euro, 
www.kiehls.be 5.  Delbôve  Crème  Sorcière, 49 euro, 
www.delbove.com    6.  Bio  Garnier  Konjac  exfoliërende  spons, 
7,99 euro, in de supermarkt.  7.  Estée  Lauder  Advanced  Night 
Repair  Eye, 56,80 euro, in de parfumerie.

1.  Guerlain  Crème  de  Beauté  reinigende  crème, 60,90 euro in 
de parfumerie.  2.  Verso  No1  Cleanse  Enzyme  Peel, 90 euro, 
www.versoskincare.eu  3.  Kiehl’s  Calendula  Seruminfused 
Water  Cream, 28 euro, www.kiehls.be, te koop vanaf 14/4.  4. 
House  99  by  David  Beckham, Get Groomed Purifying Beard 
Srub, 20 euro bij Galeria Inno en Planet Parfum.

LENTESCHOONMAAK
VOORDEHUID

STYLE

Aesop Fabulous
Face Oil,
47 euro (pipet)
en Lucent Facial
Concentrate, 95
euro, www.aesop.
com. Naast de
Aesop-winkels
in Antwerpen en
Brussel vind je
Aesop in België
ook bij Senteurs
d’Ailleurs (Brussel),
The Recollection
(Antwerpen), Fin
du Jour (Gent,
Antwerpen, Kortrijk)
en Skins (Gent).

Roze gea sha
steen, 26 euro
www biotylab.be
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ZEVEN GOUDEN REGELS VOOR EEN GEZONDE HUID

1. Overdrijf niet. Door te vaak en
te veel te reinigen en te smeren
verweekt je huid en kan ze haar
barrièrefunctie niet meer vervul-
len. Normaal kan de huid zelf
die balans weer vinden, maar
als dat zelfregulerende systeem
aangetast is, is het vaak een
lange weg om het weer in orde
te krijgen.

2. Het aanbod aan huidverzor-
gingsproducten is eindeloos,
maar je hebt niet alles nodig.
Jij bent de ervaringsdeskundige
die voelt wat werkt voor jou
en wat niet. Natuurlijk zullen
de geur, het gevoel, de mooie

verpakking en de uitstraling van
het product een rol spelen, het
plezier daarvan is ook belang-
rijk, maar het belangrijkste blijft
het effect op je huid.

3. Voor de meeste mensen is één
keer per dag je huid grondig
reinigen en één keer een goede
verzorging smeren al genoeg.

4. Make-up weghalen moet wel
elke dag. Gun je huid ook af
en toe wat ademruimte en doe
eens een dag zonder.

5. Check regelmatig of de produc-
ten die je gebruikt nog aan-
gepast zijn aan wat je huid op
dat moment nodig heeft. Denk

daarbij niet te sterk in hokjes per
huidtype. Trekt je huid na het
reinigen tegen, voelt ze droog
of gespannen aan of gaat ze
na een tijdje juist heel erg glim-
men? Dan schakel je beter over
op een zachtere reiniger. Heb
je het gevoel dat er de hele tijd
een laagje op ligt, dan kies je
beter voor minder rijke produc-
ten.

6. Scrub hooguit één keer per
week. Mannen die nat scheren,
hoeven zelfs niet te scrubben.

7. De meest efficiënte crème is een
dagcrème met zonnefilter.

EINDE

1 Grown Alchemist, milde
gezichtscleaner gel
35 euro, www.biotylab.be

2 Chanel, Anti-Pollution
Cleansing Milk-to-Water
37 euro in de parfumerie.

3 Alex Carro Facial
Cleaner 2/5, 39 euro
www.biotylab.be

4 Di, exfoliërende
reinigingspad
face pad duo
4,99 euro. www.di.be

5 Dior, Hydra Life Micellar
Milk No Rinse Cleanser
31,50 euro in de parfumerie.

6 Shiseido Men
Cleansing Foam
30,50 euro in de parfumerie.

7 Annayake, Bamboo Soin
Energisant Contour des Yeux
48,90 euro, www.parfuma.com
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1.  Grown  Alchemist  milde  gezichtscleaner  gel, 35 euro, 
www.biotylab.be 2.  Chanel  AntiPollution  Cleansing  Milkto
Water, 37 euro in de parfumerie. 3.  Alex  Carro  Facial  Cleaner 
2/5, 39 euro, www.biotylab.be  4.  Di  exfoliërende  reinigingspad 
face  pad  duo, 4,99 euro. www.di.be  5.  Dior  Hydra  Life 
Micellar  Milk  No  Rinse  Cleanser, 31,50 euro in de parfumerie.
6.  Shiseido  Men  Cleansing  Foam, 30,50 euro in de 
parfumerie.  7.  Annayake  Bamboo  Soin  Energisant  Contour 
des  Yeux, 48,90 euro, www.parfuma.com

1.  Roze  gua  sha  stone,26 euro, www.biotylab.be  2.  Aesop 
Fabulous  Face  Oil, 47 euro (pipet) en Lucent Facial 
Concentrate, 95 euro, www.aesop.com. Naast de Aesopwinkels 
in Antwerpen en Brussel vind je Aesop in België ook bij 
Senteurs d’Ailleurs (Brussel), The Recollection (Antwerpen), 
Fin du Jour (Gent, Antwerpen, Kortrijk) en Skins (Gent). 
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ZEVEN GOUDEN REGELS VOOR EEN GEZONDE HUID

1. Overdrijf niet. Door te vaak en
te veel te reinigen en te smeren
verweekt je huid en kan ze haar
barrièrefunctie niet meer vervul-
len. Normaal kan de huid zelf
die balans weer vinden, maar
als dat zelfregulerende systeem
aangetast is, is het vaak een
lange weg om het weer in orde
te krijgen.

2. Het aanbod aan huidverzor-
gingsproducten is eindeloos,
maar je hebt niet alles nodig.
Jij bent de ervaringsdeskundige
die voelt wat werkt voor jou
en wat niet. Natuurlijk zullen
de geur, het gevoel, de mooie

verpakking en de uitstraling van
het product een rol spelen, het
plezier daarvan is ook belang-
rijk, maar het belangrijkste blijft
het effect op je huid.

3. Voor de meeste mensen is één
keer per dag je huid grondig
reinigen en één keer een goede
verzorging smeren al genoeg.

4. Make-up weghalen moet wel
elke dag. Gun je huid ook af
en toe wat ademruimte en doe
eens een dag zonder.

5. Check regelmatig of de produc-
ten die je gebruikt nog aan-
gepast zijn aan wat je huid op
dat moment nodig heeft. Denk

daarbij niet te sterk in hokjes per
huidtype. Trekt je huid na het
reinigen tegen, voelt ze droog
of gespannen aan of gaat ze
na een tijdje juist heel erg glim-
men? Dan schakel je beter over
op een zachtere reiniger. Heb
je het gevoel dat er de hele tijd
een laagje op ligt, dan kies je
beter voor minder rijke produc-
ten.

6. Scrub hooguit één keer per
week. Mannen die nat scheren,
hoeven zelfs niet te scrubben.

7. De meest efficiënte crème is een
dagcrème met zonnefilter.

EINDE

1 Grown Alchemist, milde
gezichtscleaner gel
35 euro, www.biotylab.be

2 Chanel, Anti-Pollution
Cleansing Milk-to-Water
37 euro in de parfumerie.

3 Alex Carro Facial
Cleaner 2/5, 39 euro
www.biotylab.be

4 Di, exfoliërende
reinigingspad
face pad duo
4,99 euro. www.di.be

5 Dior, Hydra Life Micellar
Milk No Rinse Cleanser
31,50 euro in de parfumerie.

6 Shiseido Men
Cleansing Foam
30,50 euro in de parfumerie.

7 Annayake, Bamboo Soin
Energisant Contour des Yeux
48,90 euro, www.parfuma.com
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