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I ' M  I N T O  T H E

W H O L E  S K I N C A R E

T H I N G

Hey jij! Leuk dat je het eerste magazine van SKIN in handen

hebt! 

SKIN is het resultaat van een hoop toevalligheden.

Toevalligheden die voortgevloeid zijn uit mijn passie voor de

huid. De reden waarom ik het toeval noem is omdat ik nooit

het grandioze plan had om een eigen boekske te beginnen.

Maar bon, hier is het dan toch!

Ik hoop dat ik je met de artikels in dit magazine kan inspireren.

Dat je tips en trick oppikt om zo goed mogelijk voor jezelf en je

huid te zorgen. Misschien leer je wel dingen bij, of ontdek je

oplossingen waarvan je niet wist dat ze bestonden. 

Elk artikel en elk reclameke dat je in dit boekje ontdekt is

beschikbaar in mijn zaak, The Skin Corner. Mocht je dus vragen

hebben over bepaalde producten of behandelingen mag je

altijd contact opnemen! 

Ik ben er van overtuigd dat voor jezelf zorgen, zeker in deze

tijden, belangrijker is dan ooit. Veel plezier bij het lezen van

deze eerste editie van SKIN!

Jan Desair

The Skin Corner

Elzenstraat 16

3500 Hasselt

www.skincorner.be

jan@skincorner.be

011/40.36.85
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KLAAR VOOR
EEN MENTASTIC
TASTING?

Euh… proeven, MEN3? Inderdaad, want heren (en dames),

op basis van de ingrediënten in het MEN3 scheergamma,

heeft Gert Switten van Mining Spirits een Belgische

MEN3 gin gebotteld. De insteek? De vegan bestanddelen

van de MEN3 scheerproducten gebruiken om aan te

tonen hoe natuurlijk deze zijn. Als je de fles gin opent,

domineert eucalyptus. Hij ‘bijt’ net zoals de

scheerproducten even fris in de neus. Vervolgens ervaar

je zachte infusies van lavendel, citrus en oranjebloesem.

De gin kreeg alvast een smaakscore van 90%. Fantastic!

Een sensatie voor al je zintuigen
Moeten we je nu nog vertellen dat MEN3 natuurlijk,

zuiver en kwaliteitsvol is? Zeker mannen met irritaties,

huidaandoeningen of imperfecties in het gezicht,

scheren zich best nat met een Safety Razor en de 100%

Belgische MEN3 scheerproducten zonder alcohol,

minerale oliën of parabenen. Zo blijft de conditie van de

huid ter hoogte van de baardstreek in optimale

gezondheid. We raden niet aan om ervan te drinken,

maar de onweerstaanbaar aantrekkelijke geur bezorgt je

meteen een pittig tintelend lentegevoel. Snel weg met

die winterbaard en fris geschoren aan het aperitief met

MEN3. Man-Mannelijk-Mannelijkst!

Een expert gamma for gentlemen only
Elke man verdient de zelfbewuste uitstraling van een

perfect geschoren gentleman. Het inmasseren van de Pré

Shave Gel is de perfecte voorbereiding en bescherming.

Met de Shaving Cream en de Safety Razor scheer je in één

beweging veilig en doeltreffend tot heel dicht op de huid.

De After Shave Balsem verzacht en houdt de baardzone

gezond. De balsem voorkomt zelfs huidproblemen die te

wijten zijn aan het dragen van mondmaskers. En als kers

op de taart zijn de producten enorm zuinig in gebruik.

Meer informatie over het MEN3 safety scheergamma en

how to? Vraag advies bij een van de experts in jouw buurt.

Deze experts werken met krachtige, wetenschappelijk

onderbouwde, veilige en helende scheerproducten die de

scheerbeleving een extra dimensie geven. Met hun

expertadvies wordt de thuisscheerbeurt een dagelijks

weldadig ritueel voor iedere man.

Limited MENtastic Action
Geniet van een unieke actie bij de deelnemende experts.

Koop nu ten minste 2 producten en ontvang 1 van de 400

genummerde Limited Editions van de MEN3 gin.

Misschien heeft jouw collectors item een lucky number

want in april winnen er 3 een Experience Box. 



NIET
CHIRURGISCHE
ALTERNATIEVEN

A G E  M A N A G E M E N T :

Uiteindelijk komen we

allemaal op een leeftijd

waar onze huid niet meer

hetzelfde uit ziet of voelt

als 10 jaar geleden. Op dit

moment komen mensen

vaak met mij in contact.

Voor klanten die hun

veranderde huid willen

verbeteren, bieden we

volledig op maat gemaakt

advies.

Voor sommigen is een

simpele wijziging in

huidverzorging thuis, met

toevoeging van enkele

essentiële actieve

werkstoffen al voldoende.

Producten met een hoge

dosis vitamine A en C zijn

essentieel om een frisse en

gezondere uitstraling te

bekomen.

Voor andere klanten is een

kleine interventie in de

vorm van behandelingen

dan weer noodzakelijk.

Esthetische

behandelingen worden

een steeds populairder

alternatief voor

cosmetische operaties

dankzij hun mogelijkheid

om met persoonlijk samen

te stellen programma’s

huideigen

verjongingsprocessen te

stimuleren.

De meest voorkomende

pijnpunten zijn fijne

lijntjes en rimpels,

volumeverlies, groffe

huidstructuur of

huidverslapping. Bij veel

van deze puntjes wordt al

snel aan botox en fillers

gedacht als een snelle

oplossing. In sommige

gevallen zijn deze

noodzakelijk, maar er zijn

gelukkig ook veel

alternatieven als je een

beetje bang hebt van de

naald! Hier is een overzicht

van de meest populaire

behandelingen in de

afgelopen maand:

Microneedling
Met microneedling maken

we op gecontroleerde

wijze minuscule

microperforaties in de

huid. Deze gaatjes worden

door je lichaam ervaren als

een wonde, waardoor

deze terug gedicht

worden met meer

collageenweefsel. Tegelijk

worden via de

microkanaaltjes actieve

werkstoffen uit speciale

serums beter opgenomen

door de huid. Resultaat?

Een vollere, stevigere huid!
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Radiofrequentie
Radiofrequentie is een

elektromagnetisch veld dat de

collageenvezels langs

binnenuit opwarmt. Door deze

verwarming gaan de vezels

inkrimpen en zich terug

rechter trekken. Vergelijk het

met een steunpilaar terug

recht zetten waardoor je dak

terug beter ondersteund wordt.

Tegelijkertijd stimuleert

radiofrequentie ook de

aanmaak van nieuw collageen

waardoor we ook op lange

termijn werken. Resultaat? Een

huid waarvan de contouren

terug verstevigd zijn!

Chemische peelings
Een chemische peeling boost

je huidvernieuwing. Deze

peelings werken op basis van

zuren welke volledig op jouw

huidconditie afgestemd

kunnen worden. Elke peeling

vernieuwt de huid, maar

sommige zuurtjes kunnen

specifiek extra bijdragen aan

bijvoorbeeld minder pigment,

betere vochtbalans, meer

vernieuwing, minder

onzuiverheden,… Resultaat? Een

gladdere, stralendere huid!

No needle mesotherapie
No needle mesotherapie

brengt actieve werkstoffen uit

speciale serums rechtstreeks in

de celkern waardoor de

activiteit spectaculair

toeneemt! Deze werkstoffen

worden gekozen naargelang je

huidbehoefte. Zo kunnen we

serums insluizen die

spieractiviteit doen afnemen

waardoor mimieksrimpels

verminderen, andere serums

kunnen pigmentvlekken

verhelderen, we kunnen je huid

een vitaminenboost geven,…

Resultaat? Afhankelijk van het

gekozen serum, maar wel

direct en zonder downtime!
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Je zou een uitzondering zijn als je met de al

maanden durende corona-updates niet stilaan

behoefte hebt om te ontstressen. Minder sociale

contacten in combinatie met de constante slecht

nieuws show.. Tja, het is normaal dat dit begint te

wegen. Zeker nu je frequente uitstap naar het salon

voor wat metime ook al een hele tijd niet meer is

kunnen doorgaan. Stress heeft echter een mega

impact op onze gezondheid, en dus ook op onze

huid. Het wordt zelfs gelinkt aan uitslag, eczeem,

acne en atopische dermatitis. En hoewel ik je maar

wat graag help om deze issues te verminderen,

voorkomen blijft beter dan genezen! Daarom deel ik

maar wat graag mijn 5 favoriete tips om te

ontstressen!

Tip 1: verminder je schermtijd!
Het is bewezen dat te veel computer, tv,

smartphone,… gebruik een ontregeld slaappatroon,

stress, en zelfs depressie kunnen triggeren. Ziet die

Netflix marathon er nu ineens wat minder

ontspannend uit? Probeer dan op bepaalde

momenten in je dag alle electronische apparaten te

vermijden. Ga een wandeling doen, lees een boek, of

doe iets anders wat je gewoon doet voor jezelf, omdat

jij het leuk vindt.

Tip 2: koop planten!
Planten zorgen er niet enkel voor dat je interieur er

leuker uit ziet. Wetenschappers hebben ontdekt dat

planten je ook effectief tot rust brengen! Een studie

van de Washington State University stelde zelfs vast

dat de bloeddruk met 4 punten zakte bij mensen die

een kamer binnen wandelden gevuld met planten.

5 TIPS OM TE
ONTSTRESSEN

Tip 3: drink thee!
En niet de gewoonlijke thee waar ook veel cafeïne in zit.

Switch naar kruidenthee. Theeblends op basis van

bijvoorbeeld kamille hebben kalmerende en rustgevende

eigenschappen. Perfect dus om te drinken voor een goede

nachtrust!

Tip 4: verwen jezelf!
Hoe druk je schema er ook uit ziet, zorg altijd dat je wat tijd

hebt voor jezelf. Doet iets om jezelf te pamperen. Leg even

een gezichtsmasker, of geef je huid een deugddoende

scrubbeurt onder de douche.. Je zult er vast en zeker snel je

voordeel van voelen!

Tip 5: mediteer en adem!
Dit is misschien een beetje vreemd de eerste keer dat je dit

probeert. Maar meditatie kan écht een groot verschil maken.

Je leert je ademhaling controleren en het zorgt ervoor dat je

je relaxt voelt. Ook als is het maar 10 minuten hier of daar, je

zal snel de positieve effecten van meditatie merken!
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Gezond bruinen is gemakkelijk met de haute couture 

 tanning producten van Marc Inbane. Op deze pagina vind

je meer informatie terug over de producten. Maar woorden

kunnen helaas niet beschrijven hoe natuurlijk en

gemakkelijk deze producten zijn. Maar lees gerust verder als

je meer informatie wilt, of boek online een gratis

adviesmoment in de shop en ervaar het zelf!

Natural Tanning Spray
Deze gezonde bruinen zonder zon spray zit bomvol

voedende bestanddelen zoals aloë vera, vitamine E en

ginkgo. Gemakkelijk aan te brengen én een supernatuurlijk

resultaat dat tot 5 dagen houdt. Ook hier past de kleur zich

weer perfect aan aan je eigen huidstint, geen worteleffect

dus! Eén flacon gaat tot 60 keer mee voor je gelaat, of tot 10

keer voor je gehele lichaam. 

Natural Tanning Mousse
Een diep hydraterende mousse die zorgt voor een

egale, zongebruinde teint. Je krijgt meteen een

energieke uitstraling en de kleur smelt perfect samen

met je natuurlijke huidskleur! Door de toevoeging van

hyaluronzuur van de derde generatie stimuleert dit

product ook de collageenaanmaak en verbetert het

de huidstructuur. Bovendien blijft de kleur tot 9

dagen behouden, wat deze bruinen zonder zon het

langsthoudende product maakt dat ik ken! De bus

gaat tot 40 keer mee voor je gelaat, of tot 8 keer voor

het gehele lichaam! 

Perle De Soleil
Deze gezonde zelfbruiner is een echte gamechanger!

Meng gewoon wat druppels door je favoriete crème

of bodylotion en transformeer het naar een bruinen

zonder zon. Je hebt dus volledige controle over het

resultaat dat je wil! Meteen zomerse tint? Of slow en

steady opbouwen? Allebei mogelijk met dit product!

De kleur houdt tot 4 dagen. Zoals je ondertussen

weet past deze zich ook weer perfect aan aan je

huidstint. 

GEZOND
BRUINEN
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Een Observ huidscan in ons instituut te Hasselt is de

beste start om je huid te veranderen! Met behulp van

ons huidanalysetoestel brengen we alle kenmerken

die jouw huid uniek maken helder naar voor. Op

deze manier maken we een juiste inschatting en

stellen we een persoonlijk behandelplan voor

huidverbetering op.

Tijdens de huidanalyse krijgen we volgende
zaken te zien:
De daglicht foto is als het ware ons vertrekpunt. Deze

foto laat je huid zien zoals we deze ook zien in

daglicht. Deze foto gaan we vooral gebruiken om na

een behandelkuur vast te stellen hoe de huid

veranderd is.

De cross-polarised foto laat de dieper liggende

gevoeligheid zien. Dankzij deze foto kunnen we het

intensiteitsniveau van de behandeling bepalen. Ook

zien we helder alle ontstekingsprocessen in de huid.

Bovendien kunnen we de evolutie van couperose of

rosacea perfect opvolgen dankzij dit beeld.

NEXT LEVEL
HUIDANALYSE
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De parallel-polarised foto geeft een helder beeld van

het huidoppervlak. Vochttekorten, poriën, rimpels,

dode huidcellen,… worden gemakkelijk z

UV-licht laat ons dieper liggende zonneschade

opsporen. Hierdoor kunnen we pigmentproblemen al

aanpakken voor ze zich aan het oppervlak

openbaren.

Met Woods licht kunnen we beter kijken naar de

activiteit van talg. Hyperactieve talgklieren lichten op

dankzij deze lichtbron. Afhankelijk van de kleur

weten we ook hoe kwalitatief het talg is. Bovendien

kunnen we ook de aanwezigheid van de acné

bacterie testen onder dit licht.
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Als laatste toont de gelaatsteint waar we op moeten

focussen om op korte termijn je huid het meeste te

veranderen. Als je een egalere huid wilt toont deze

foto exact waar de pijnpunten zitten en waar we op

moeten werken.

Bovendien combineren we deze huidanalyse met
een uitgebreide intake en vragenlijst
Door deze 2 te combineren kunnen we de oorzaak

van eventuele huidproblemen achterhalen. Op deze

manier kunnen we samen de kern aanpakken. Door

ons te focussen op de oorzaak in plaats van het

symptoom, kunnen we samen zorgen voor duurzame

huidverbetering.

Waarom is deze huidanalyse zo belangrijk
Je hebt vast en zeker als gehoord dat de ene huid de

andere niet is. En dat is heel zeker zo. Je kan

bijvoorbeeld dezelfde klacht hebben als je beste

vriendin. Laat ons voor als voorbeeld nu puistjes

nemen. Maar toch kan jullie huid totaal anders in

elkaar zitten. Zo kan bijvoorbeeld de ene wat

gevoeliger zijn. De andere is dan weer vochtarmer. Je

beste vriendin heeft bijvoorbeeld een bacterie

aanwezig en jij niet.. Noem maar op. Allemaal zaken

die jullie huid toch anders maken van elkaar. Het zou

daarom ook niet logisch zijn dat jullie wél hetzelfde

behandelplan krijgen. Laat staan dagelijks dezelfde

behandelende producten gebruiken. Door de

huidanalyse te laten doen in ons instituut in Hasselt

krijgen we een totaalbeeld van jouw huid. En

bijgevolg dus een plan dat helemaal op jouw lijf is

geschreven!

Hoeveel kost de huidanalyse
De huidanalyse en eerste kennismaking in ons

instituut in Hasselt is volledig gratis. Het is immers

mijn taak om jou te informeren, het is aan jou om te

beslissen. Op deze manier kunnen we allebei aftasten

wat we voor elkaar kunnen betekenen. Want

onthoud, er is niet zoiets als een instant

mirakeloplossing die ook langdurig resultaat geeft.

Wil jij ook een huidanalyse laten doen in ons instituut

in Hasselt? Maak dan gemakkelijk online je afspraak!
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Een mannenhuid is anders dan een vrouwenhuid.

Waarschijnlijk heb je dat al vaak gehoord. Maar met

de meerderheid van huidverzorgingsproducten en

advies gericht op vrouwen, is het als man lastig om te

weten wat je huid nu eigenlijk nodig heeft.

Testosteron maakt de huid anders
Hormonen hebben een mega impact op je huid. Kijk

maar naar vrouwen in de menopauze. Als het

oestrogeen afbreekt bij een vrouw, en deze vrouw dus

in verhouding meer testosteron krijgt, zal haar huid

ineens compleet anders worden. Droger maar toch

vetter, gevoeliger, soms meer last van onzuiverheden.

Een mannenhuid heeft een leven lang de nadelige

effecten van testosteron te verduren. Daarom is het

belangrijk dat je producten samenwerken met het

testosteron in je huid, om zo de nadelige effecten te

compenseren.

De mannenhuid is 24% dikker
En daardoor worden producten minder goed

opgenomen. Let er dus op dat je producten werken

met een aflevermechanisme waardoor de

ingrediënten dieper in de huid worden opgenomen.

Voordeel is wel dat een dikkere huid minder snel

rimpels vertoont. Maar als deze eens beginnen

komen zijn ze jammer genoeg wel dieper.

De mannenhuid is vetter
Hierdoor zullen mannen sneller glimmen en meer

kans hebben op verstopte poriën. Bovendien is de

poriestructuur ook grover. Hierdoor moeten

mannenproducten anders geformuleerd worden.

Waar producten voor vrouwen meestal water in olie

emulsies zijn (dus meer olie dan water om tekort aan

vetten te compenseren), moeten mannenproducten

olie in water emulsies zijn (dus meer water dan olie).

Scheren zorgt voor irritatie
Ook het regelmatige scheren kan voor irritatie zorgen.

Daarom is het belangrijk dat je leert scheren op een

huidvriendelijke manier. Met gezonde producten en

de juiste technieken.

FEITEN OVER
DE
MANNENHUID

De mannenhuid is vochtarmer
En dat maakt het lastig. Waar vrouwenproducten

gemakkelijk vochtverlies kunnen compenseren door wat

vetter te zijn (olie licht bovenop water, waardoor zo

vochtverlies tegengegaan wordt), wil geen enkele man

rondlopen als een glimmende discobal. Een mannenhuid is

dus énorm gebaat bij ingrediënten als hyaluronzuur. Dit is

namelijk een stof die niet vet is en 1000 keer zijn gewicht in

vocht kan vasthouden. Zo geef je je huid dus een

hydratatieboost zonder te gaan blinken!

De huid van een man is gevoeliger
En dit komt omdat de zuurtegraad van de mannenhuid

minder zuur is dan een vrouwenhuid. De zuurtegraad is zeg

maar het oorlogsfront van je huid. Hoe zuurder deze is, hoe

beter bestand tegen aanvallen van buitenaf. Naar

productformulering toe heeft dit echter ook gevolgen! De

zuurtegraad beïnvloedt namelijk ook of een product zijn

werk kan doen of niet. Met andere woorden, die wonderlijke

pot dagcrème van je vrouw kàn gewoonweg niet zijn werk

doen omdat je huid een andere zuurtegraad heeft.

Gelukkig zijn er heel wat producten en oplossingen voor de

mannenhuid. Wil jij ontdekken welke voor jou het meest

geschikt zijn? Kom dan eens langs voor een behandeling of

een gratis huidanalyse. Je kan deze gemakkelijk online

boeken!
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Gelijkheid. Iedereen heeft er de mond van vol. Maar je

hoeft geen Darwin te zijn om te weten dat mannen en

vrouwen niet gelijk zijn. Het puur biologisch verschil is er.

In het dierenrijk is dat onderscheid heel duidelijk. Denk

maar aan de prachtige verentooi van een pauw, de

manen van een leeuw of het imponerende gewei van

herten, ... En ja, ook ‘onze man’ moet het van zijn

zogeheten mooie pluimen hebben. Zeker in de huidige

cultuur waarin een energieke, goedverzorgde uitstraling

centraal staat, kan de man niet achterblijven. Hoe hij de

natuur een handje kan toesteken? Smeren! Met de juiste

producten wel te verstaan. Helemaal afgestemd op de

mannenhuid.

Smeer ‘m
MENcare. Klinkt logisch. En dat is het ook. Maar net daar

wringt het schoentje. Want... waar scheren wel

geassocieerd wordt met mannelijkheid, lijkt smeren nog

niet echt een ‘mannending’. Correctie: mannen smeren

wel, maar niet het juiste. Hoe dat komt? Tijdens het

shoppen wordt het eerste het beste potje of tube met

opschrift ‘for men’ in de winkelkar gemikt. Of mannen

graaien in de toilettas van hun vriendin, zus of moeder en

hopen door een likje mee te pikken uit de potjes die

daarin zitten toch optimaal te werken aan het uiterlijk.

Euh, mooi niet dus.

Men only
Kwaad kan het niet. Het ‘geleende’ spul is niet rampzalig

voor de huid. Het glanst, plakt of heeft een ietwat

vrouwelijk geurtje. Maar werken...? Neen, dat doet het

niet . Omdat de huid van een man nu eenmaal anders in

mekaar zit dan bij een vrouw. Die ‘ongelijkheid’ komt

door de productie van testosteron. Het zijn net die

hormonale veranderingen die invloed hebben op de

vitaliteit van de huid. Verzorgingsproducten speciaal

aangepast aan de mannenhuid kunnen het

verouderingsproces uitstellen door de negatieve effecten

van testosteron te neutraliseren.

4VOO distinct man
In plaats van in het wilde weg te gaan experimenteren

met crèmes in fraaie verpakkingen opgesmukt met

goudgekrulde letters... Er is een oplossing die wel 100%

voor mannen bedoeld is: het 4VOO ‘distinct man’ gamma.

Dat bestaat uit slechts enkele producten die

(scheer)problemen oplossen, huidveroudering vertragen

en de huid grondig reinigen en verzorgen. Tja, waarom

moeilijk doen als het ook gemakkelijk kan? 4VOO is een

onder meer een mannenlijn van CosMENtis, de

onderneming die zich uitsluitend heeft gespecialiseerd in

MENcare met één enkel doel: Keep it Simple! Minimale

inspanning met maximaal resultaat door middel van het

juiste advies.

Skin coach4MEN
Advies? Ja, dat scheelt een hoop tijd, frustratie en geld

door niet eerst 1001 dingen uit te proberen. Trouwens, de

producten van CosMENtis zijn enkel verkrijgbaar bij

gediplomeerde mannensalons en huidexperten. Zo’n

skincoach4MEN kan aan de hand van een persoonlijke

analyse perfect adviseren welk middel doeltreffend is om

de mannenhuid energiek en gezond te maken. Want juist

die persoonlijke aanpak aangepast aan het individuele

huidtype en de eigen levensstijl is essentieel voor een

goed resultaat. En wat dat betreft... Een gladgeschoren,

goed verzorgde, lekker geurende man met een

aantrekkelijke look.... Wij zien hem alvast graag komen.

ALLEEN VOOR
MANNEN... EN
ZO HOORT HET
OOK!
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Misschien wist je het al, misschien ook niet, maar van

suiker kan je suikerpasta’s maken die een revolutie

betekenen naar langdurige ontharing toe! Met suiker kan

je dus waxen op een natuurlijke, en veel mildere manier

dan gewone hars. Bovendien is suikerontharing een

behandeling die de huid niet alleen onthaart, maar ook

zacht maakt en hydrateert.

Suikerontharing heeft ontzettend veel voordelen
tegenover de klassieke ontharing met hars
– De ontharing is tot 50% minder pijnlijk

– Omdat de haren niet afbreken heb je langer resultaat

– Suikerwax is zo natuurlijk dat je het zelfs kan opeten

– Geen kans op allergische reacties

– Irritatie en roodheid worden tot een minimum herleid

– Suikerontharing gebeurt op lichaamstemperatuur, dus

geen kans op verbranding

Waar je best rekening mee houdt 24u VOOR de
behandeling
– Gebruik geen scrubs of peelings meer

– Gebruik geen bodylotions, olie, crèmes,… dit zodat de

suiker beter aan het haar kan hechten

– Zorg dat je haren ongeveer een rijstkorrel lang zijn.

Indien ze langer zijn trim je ze dus nog even.

Tot 4 uur na de suikerontharing vermijd je beter
– Hitte, zoals sauna, baden, douche, jacuzzi, …
– Intensief sporten
– Zonnen
– Strakke kleding

Om de hoeveel tijd laat ik me best ontharen met suiker?
Doorgaans ontharen we om de 4 weken. Door dit interval aan te
houden zal je merken dat de haargroei steeds vermindert. Bovendien
wordt de behandeling op deze manier ook steeds comfortabeler. De
haren die toch teruggroeien zullen immers steeds dunner en donziger
worden. Door om de 4 weken te ontharen blijft alle netjes onder
controle en heb je dus geen omkijken meer naar ongewenste
lichaamsbeharing!
Kom jij langs in ons schoonheidsinstituut in Hasselt voor gezonde
suikerontharing met de suikerwax van RoyxPro? Maak dan snel
online je afspraak!

SUGARWAX
AND RELAX!
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REINIGEN: GEEF
JE HUID EEN
LENTESCHOON
MAAK!

Spring is in the air! En voor

veel mensen houdt dit in

dat ze aan de

lenteschoonmaak van hun

huis beginnen. Maar hoe

zit het met je huid? Of je

huidverzorgingsroutine nu

gericht is op puistjes,

veroudering of iets anders.

De eerste stap voor

iedereen is altijd reinigen.

En omdat we dit dagelijks

doen, wordt het belang

van een goede reiniging

vaak onderschat. Je huid

heeft meer nodig dan wat

water om vervolgens je

serums en crèmes goed

op te nemen.

Waarom is reinigen zo
belangrijk?
Je reiniging verwijdert alle

ophopingen van talg en

onzuiverheden die

doorheen de dag (en

nacht) in je poriën terecht

komen. Dit helpt natuurlijk

in het voorkomen van

puistjes. Maar het is ook

essentieel voor anti

ageing. In ons dagelijks

leven zijn we blootgesteld

aan luchtverontreiniging

etcetera. Dit zorgt voor de

vorming van vrije

radicalen. Die vrije

radicalen beschadigen op

hun beurt weer je cellen.

Resultaat? Vroegtijdige

huidveroudering. Daarom

is het zo belangrijk dat we

de huid 2x per dag goed

reinigen.

Maar het stopt niet bij dit

feitje. Een goede reiniging

zorgt er ook voor dat je

producten beter

opgenomen worden.

Daarbij zorgt de juiste

reiniger in één moeite

door ook voor een

gehydrateerde, gezonde

en stralende huid.

Hoe kies je de juiste
reiniging
Ken je huidtype! Kort door

de bocht is een mousse of

gel het meest geschikt

voor een vette huid. Droge

huiden worden dan weer

blijer van een

reinigingsmelk of

reinigingsolie. Heb je een

vette huid met

vochttekort? Of een droge

huid met toch veel

verstopte poriën? Win dan

even persoonlijk advies in

tijdens een gratis

huidanalyse.

Vermijd reinigers met

emulgatoren zoals sodium

lauryl sulfate. Deze drogen

namelijk de huid uit. Heel

veel reinigers bevatten

helaas deze stof. Maar

omdat het veel gebruikt

wordt, wil nog niet zeggen

dat het daarom ook goed

is.
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Cleopatra is een naam die ergens tot de verbeelding

spreekt. En je hebt ongetwijfeld al gehoord van haar

beautygeheim, namelijk baden in ezelinnenmelk.

Maar voor je naar het plaatselijke ponykamp loopt op

zoek naar dit goedje.. Wat is het juist wat in deze

melk zit wat zo goed is voor je huid? Het antwoord is:

lactaatzuur! Lactaatzuur is lid van de familie AHA’s

(alfa hydroxy zuren). Hoewel het niet zo bekend is als

bijvoorbeeld glycolzuur, heeft het toch veel

toepassingen en voordelen!

Het heeft vele voordelen voor je huid
Zoals bij de meeste zuren, heeft lactaatzuur

exfoliërende en gladmakende eigenschappen.

Hierdoor is het geweldig in behandelingen tegen

puistjes, maar ook voor anti ageing. Het helpt in het

behandelen van fijne lijntjes, een ongelijkmatige

huidskleur en puistjes. Zelfs als je een gevoelige huid

hebt kan je voordeel hebben met peelings op basis

van dit zuur.

Het is een zachte AHA
De meeste AHA’s zijn redelijk heavy, waardoor ze niet

voor iedereen geschikt zijn. Lactaatzuur is

daarentegen veel zachter, en dus voor meer mensen

een optie. Het stript immers de huid niet weg en

helpt zelfs in het hydrateren van de huid. Op deze

manier wordt ook de aanmaak van ceramides

gestimuleerd, welke belangrijk zijn voor de barrière

functie van de huid!

LACTAATZUUR:
CLEOPATRA’S
BEAUTYGEHEIM!

Lactaatzuur wordt gewonnen uit zure melk
Klinkt waarschijnlijk wat vies, maar de resultaten zijn het

waard! Soms wordt lactaatzuur ook gewonnen uit bepaald

fruit, groenten of planten.

Geschikt voor veel, maar niet voor iedereen
Helaas kan deze AHA niet gebruikt worden tijdens de

zwangerschap of borstvoeding. En zoals met alle zuren kan

het ook de gevoeligheid van de huid voor zonlicht verhogen.

Dagelijks gebruik van een breedspectrum SPF is dus

belangrijk! Als je heel gevoelig bent voor zonlicht is het best

dat je geen zuren gebruikt de week voor een ski- of

zonnevakantie.

Lactaatzuur is niet enkel voor het gezicht
We kunnen het ook perfect toepassen op bijvoorbeeld de

handen! Deze tonen immers ook vaak iemands echte

leeftijd! Een lactaatpeeling op je handen zal bijdragen aan

betere hydratatie, minder pigmentvlekjes, en een jonger

uitziende huid!
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We hebben het allemaal al eens meegemaakt: een

bad skin day. Je wordt wakker, kijkt in de spiegel, en

je wéét gewoon dat je huid vandaag niet op zijn best

zal zijn. Jouw huidverzorging doet niet zijn

gebruikelijke magic. Zelfs je favoriete foundation trekt

op niets. En die stralende huid lijkt een ghost of

Christmas past.

Natuurlijk zorgt een uitgekiende

huidverzorgingsroutine voor een huid in topconditie.

Maar soms gebeurt het toch, schijnbaar uit het niets.

Maar is het wel zo plots? Hier zijn enkele dagelijkse

foutjes die aan de basis kunnen liggen van een bad

skin day!

Je doet geen dubbele reiniging
Na een hectische dag is er geen beter gevoel dan de

dag van je af wassen. En natuurlijk heb je hiervoor een

geschikte reiniger. Maar, ook al lijkt je huid proper,

toch zitten er vaak nog restjes make-up, zonnefilter of

pollutie ìn je poriën. Hierdoor raken ze verstopt en

krijg je een puistje. Vermijd dat je wakker wordt met

onverwacht gezelschap op je gezicht. Doe gewoon

een dubbele reiniging om er zeker van te zijn dat

alles proper is!

Je drinkt niet voldoende
Voor sommigen lijkt het een onmogelijke opgave.

Maar voldoende water drinken is écht belangrijk voor

je lichaam én huid. Ook al voel je het niet meteen, als

je te weinig drinkt raakt je lichaam gedeshydrateerd.

En als je lichaam extra vocht nodig heeft, dan neemt

het dit eerst van de plaatsen waar dit het minst

noodzakelijk is. Raad eens welke plaats dit is? Juist! Je

huid! Zonder water begint je huid er futloos uit te

zien. Bovendien lijken lijntjes en rimpels meer

aanwezig. Dus! Hou een fles water bij de hand en

drink er van doorheen de dag!

ZO VERMIJD JE
BAD SKIN
DAYS

Je slaapt niet voldoende
Met een drukke agenda (of serieuze Netflix verslaving)

is het soms lastig om aan voldoende slaap te geraken.

Maar die aanbevolen 8 uur slaap is er om een reden.

Het is belangrijk dat ons lichaam voldoende rust

gunnen zodat ons lichaam (inclusief huid) zich kan

herstellen. Ze noemen het niet voor niets een

schoonheidsslaapje!
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Minerale make-up zonder schadelijke stoffen
Inclinic minerale make-up is veilig om te gebruiken

voor zelfs de meest gevoelige huiden. Zelfs voor

probleemhuiden met rosacea en acné.

De producten zijn gemaakt zonder toevoeging van

parabenen, oliën, talc, kleurstoffen, synthetische

parfum of goedkope vulmiddelen. Deze zijn immers

de nummer 1 oorzaak voor huidirritatie of allergische

reacties.

Bovendien is Inclinic momenteel het enige make-up

merk dat effectief “endorsed” wordt door het KU

Leuven. De producten hebben alle immunologische-

en allergietesten met glans doorstaan!

Kan ik de producten testen
Jazeker! Kom gewoon de minerale make-up testen

in ons instituut in Hasselt! Tijdens een gratis

foundationtest leer je alle ins en outs! We matchen

de juiste foundation in de juiste kleur met jouw huid.

Overtuigd? Dan kan je vervolgens thuis ermee aan de

slag als een echte pro!

Dat minerale make-up beter is dan traditionele

make-up wist je waarschijnlijk al. Maar dankzij Inclinic

vervaagt de grens tussen maquilleren en

huidverzorging!

Onze missie
De minerale make-up van Inclinic bevat klinische

dosissen actieve ingrediënten. Denk dan aan

werkstoffen die de huid voeden, herstellen én

hydrateren. Bovendien bieden de producten een

natuurlijke zonbescherming. Daarom is de minerale

make-up van Inclinic ook zo geschikt om te

gebruiken na intensere huidbehandelingen.

Bovendien zijn de formules vegan, glutenvrij, vrij van

parabenen én niet getest op dieren.

Waarom is dit belangrijk
Ik zag dagelijks vrouwen in de praktijk die veel tijd en

geld spendeerden aan huidverzorging en

huidbehandelingen. Maar vervolgens smeerden ze

hun huid letterlijk dicht met verstikkende make-up.

Zonde vond ik dat! Daarom ging ik op zoek naar

gezonde alternatieven. Minerale make-up bleek al

snel hét antwoord te zijn. Maar die gewone minerale

make-up met alle losse poeders.. Ik werd er niet

gelukkig van. Gelukkig kruiste Inclinic mijn pad! Word

jij binnenkort net als ik helemaal fan?

Natuurlijk en verderlicht
De minerale make-up van Inclinic is niet-

comedogeen. Dit wil zeggen dat het de poriën niet

verstopt. Daardoor blijft de huid ademen. Bovendien

ziet je huid er nog heel natuurlijk uit, maar dan

helemaal egaal!

MINERALE
MAKE-UP
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Is de behandeling comfortabel
Jep! De laserpads geven een lichtjes warm gevoel,

maar dit wordt als aangenaam ervaren.

Is het resultaat permanent
De vetten die afgevoerd zijn uit je lichaam zijn

effectief weg. Maar uiteraard kunnen je vetcellen

altijd terug nieuwe vetten opslaan. Daarom is het

belangrijk dat je een stabiel en evenwichtig

eetpatroon hebt. Als je in gewicht zou bijkomen

kunnen de vetcellen uiteraard terug meer vetten

gaan opslaan. Veel mensen doen daarom ook af en

toe een onderhoudsbehandeling om zo eventuele

uitspattingen te compenseren.

Is de behandeling veilig
We voeren enkel veilige behandelingen uit. Uiteraard

zijn er zoals bij elke behandeling contra indicaties.

Deze worden allemaal met je overlopen.

Hoeveel behandelingen heb ik nodig
Normaal bestaat een kuur met de lipolaser uit 6 – 10

behandelingen (dus gemiddeld 8), met een interval

van 2 behandelingen per week.

Hoeveel kost een behandeling
Een enkele behandeling kost € 65. Als je een kuur

neemt kost deze € 520 voor 8 behandelingen + 2

gratis.

Zin om te kijken of behandelingen met de lipolaser

wat voor jou zijn? Maak dan gemakkelijk online een

afspraak!

Laserlipolyse met de lipolaser in ons instituut in

Hasselt is misschien wel dé manier om plaatselijke

vetrolletjes aan te pakken! Heb je last van plaatselijke

vetophopingen die ondanks sport of diëten maar niet

lijken te verminderen? Met de lipolaser kunnen we ze

aanpakken!

Hoe werkt de lipolaser
De lipolaser werkt op basis van Low Level Laser

Therapy (LLLT). De laser maakt gebruik van een rode

laserstraal met een golflengte van 630nm, waarvan

wetenschappelijk aangetoond is dat deze de lipolyse

activeert. Lipolyse is een technische benaming voor

een vetcel die zijn inhoudt vrij geeft (waaronder

triglycerides, afvalstoffen en glycerol). Deze worden

vervolgens afgevoerd via het lymfesysteem en zullen

door het lichaam gebruikt worden als energie.

Moet ik iets speciaal doen na de behandeling
Jawel! De behandeling maakt energie (dus calorieën)

uit vet vrij. Die energie moet uiteraard ook verbruikt

worden door het lichaam. Ofwel ga je na de

behandeling een half uur bewegen, ofwel zorg je dat

je die dag 500 kcal minder eet dan je dagelijkse

energiebehoefte. Je energiebehoefte rekenen we uit

tijdens je gratis lichaamsanalyse. Ook is het belangrijk

dat je voldoende water drinkt.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk
De laserpads worden op de te behandelen zone

gelegd en vastgehouden door een band. Je mag

gedurende de hele behandeling gewoon rustig

liggen. In totaal staat de lipolaser een kwartier op.

Hierna gaan we nog met de vacuüm radiofrequentie

over de zone. Dit om de afvoer van vetcellen te

optimaliseren en tegelijk de huid te verstrakken.

LASERLIPOLYSE:
LIPOSUCTIE
ZONDER
SNIJDEN
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RESTLETSELS
VAN PUISTJES
BEHANDELEN

Iedereen die last heeft gehad van puistjes kan het je

vertellen. Je huidverzorgingsroutine wordt een groot

onderdeel van je leven. Als tiener spendeerde ik immers

ook veel tijd aan telkens de nieuwste mirakeloplossing.

Maar het was pas toen ik vooraan in de 20 was, dat ik

eindelijk een routine vond die geschikt was voor mij.

Eindelijk geraakte ik verlost van de puistjes. En hoewel de

puistjes weg waren, werden ineens andere zaken

zichtbaar. Problemen die mijn huidverzorgingsroutine

niet opgelost kreeg..

Puistjes laten soms littekens achter
Soms laten puistjes littekens achter. Dit gebeurt als het

ontstoken puistje te hard opzwelt. Hierdoor breekt als

het ware de wand van je porie. Meestal laat het dan een

soort “ingevallen” litteken achter. Vaak denken mensen

dat hier niets meer aan te doen is. Maar gelukkig leven

we ondertussen in de 21e eeuw! Met microneedling

kunnen we er voor zorgen dat je huid denkt dat het een

verwonding heeft opgelopen. Dit is geen echte

verwonding, en het is grotendeels pijnloos. Als de huid

een verwonding opgelopen heeft, begint ze collageen

aan te maken om te herstellen. En omdat er geen échte

schade aan de huid werd aangericht, zal dit nieuwe

collageen het littekenweefsel herstellen.

Verkleuringen
Deze verkleuringen noemen we post inflammatoire

hyperpigmentatie. Het kan om zowel rode als bruine

verkleuringen gaan nadat het puistje zelf verdwenen is.

Soms verdwijnt het vanzelf. Maar dit kan vaak maanden of

jaren duren. Gelukkig kan hier vitamine C to the rescue

komen! Vitamine C helpt namelijk enorm in het

ophelderen van de huidskleur. Bovendien is het een

krachtige antioxidant die ook de collageenaanmaak

stimuleert.

Sidenote: als je nog actieve ontstekingen hebt is vitamine

C niet geschikt. 

Als je puistjes hebt wil je niets liever dan een egale huid.

Maar helaas heb je die egale huid vaak nog steeds niet als

de puistjes net verdwenen zijn. 

Wil jij hulp of advies in hoe je jouw huid terug in

topconditie krijgt? Maak dan gemakkelijk online een

afspraak voor een gratis huidanalyse en intake!
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Een lichaamsmassage kan de perfecte manier zijn

om te ontstressen. Maar wist je dat een

gezichtsmassage (die je ook zelf kan toepassen thuis)

een anti aging techniek is die je gaat willen

integreren in je huidverzorging?

Hier is trouwens een studie rond uitgevoerd door de

Northwestern University in Illinois. De deelnemers die

hun gezichtsspieren trainden gedurende 30 minuten

zagen er hierna 3 jaar jonger uit!

Ik ben er stevig (see what I did here?) van overtuigd

dat gezichtsmassages anti aging voordelen heeft.

Bovendien verlicht het druk van de sinussen,

stimuleert het de lymfedrainage en vermindert het

vochtophopingen. Bij deze dus een stappenplan naar

at home gelaatsmassages!

Opwarming:
Plaats je handen tegen elkaar als in een gebed. Sluit

je ogen en vertraag je ademhaling. Adem 3 keer diep

in en uit. Probeer alle stress van de afgelopen dag

achter je te laten. Focus tijdens de massage op de

plaatsen waar de vingertoppen je huid raken. Warm

je handpalmen op door ze zachtjes tegen elkaar te

wrijven. Breng vervolgens een anti aging olie aan op

je gelaat.

Kalmeren:
Druk met je duimen op de drukpunten aan de

binnenkant van je ogen, vlak onder je wenkbrauwen

(je voelt hier precies een soort kuiltje zitten). Plaats

ondertussen je wijsvinger aan je haargrens boven je

duimen, en druk zachtjes met de duimen en

wijsvingers. Glijd met allebei je wijsvingers naar

beneden tot de bovenkant van je wenkbrauwen.

Probeer ondertussen elke centimeter van je

voorhoofd te voelen. Eindig met een lichte pits in je

wenkbrauwen. Herhaal deze beweging 3x.

Spanning loslaten:
Met je duimen vanonder, en je wijs- en middelvinger

aan de bovenkant, maak je de vorm van je

wenkbrauwen na. Je eindigt aan de slapen. Herhaal

deze beweging ook weer 3x.

DIY GELAATS-
MASSAGE

Ontspan je ogen:
Maak kommetjes met je handpalmen over je ogen terwijl je

langzaam ademt. Laat het kommetje los en glij met je

vingertoppen die op je voorhoofd staan, naar je slapen.

Herhaal dit 3x.

Lymfedrainage 1:
Druk de handpalmen tegen elkaar en adem diep in en uit.

Plaats ze nu langs elke kant van je neus met de palmen

rustend op je kin en je vingertoppen aan de binnen

ooghoeken. Glij nu met je handen in de richting van je oren

en volg de richting die je jukbeen aangeeft. Probeer bewust

te zijn van elke centimeter van je gelaat. Herhaal ook weer

3x.

Lymfedrainage 2:
Maak een V met je wijs- en middelvinger. Plaats je vingers

op je kin, middelvinger boven, wijsvinger onder. Beweeg nu

je vinger weer in de richting van je oren. Herhaal 3x.

Tot slot, plaats je handen weer tegen elkaar en adem diep

en traag om te ontspannen.

Geen zin om zelf aan de slag te gaan? Uiteraard kunnen wij

je dan helpen met een ontspannende gelaatsverzorging!
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