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De tijd vliegt!

Het leek net alsof het gisteren was dat ik de eerste editie van SKIN doorstuurde naar de drukker, en hier is nummer 2

al!

Wat ik merkte is dat een 3 maandelijks magazine uitbrengen soms tot gekke dingen kan leiden. Zo is op het moment

van dit schrijven de zomervakantie niet eens begonnen, en toch is er al een "terug naar school artikel".

In deze editie gaan we vooral focussen op de zomer en je huid. Uiteraard weet je dat je je huid goed moet

beschermen, maar we gaan hier veel dieper op in gaan. Schiet me dood, maar in bijna elk artikel wordt dus écht wel

het belang van zonnecrème benadrukt.

Geniet van de zomer en het mooie weer, maar draag zorg voor je huid. Dat is denk ik de voornaamste boodschap! En

uiteraard sta ik altijd tot je beschikking voor bijkomende vragen in mijn zaak in Hasselt! 

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
AANTREKKELIJKE
ZOMER?

Proef je de zomer al? 1 zaak staat voor jou als een paal
boven water: je gaat volop genieten van boeiende
zomerse buitenactiviteiten. En dan wil je er natuurlijk
extra aantrekkelijk en verzorgd uitzien. Zonder veel
gedoe.

Het begint met een perfecte scheerbeurt
Ervaar jij scheren als een irriterend karweitje? Dan
gebruik je misschien niet de producten met de kwaliteit
die je verdient. Probeer je eens volgens de oude traditie
nat te scheren met een open mes of safety razor met de
MEN3 scheerproducten. Zonder alcohol, minerale oliën
of parabenen maar met zuivere ingrediënten die de
conditie van je huid ter hoogte van de baardstreek in
optimale gezondheid houden. Door het aangename
gebruik en de onweerstaanbaar aantrekkelijke geur
wordt scheren ook jouw prettigste me(n)-moment.

MEN3, het nr1 scheergamma van experts
Het MEN³ scheergamma is 100% Belgisch en zuiver van
ingrediënt tot verpakking. De MEN3experten zijn de
beste adviseurs om je te tonen hoe je jouw
scheerbeleving naar het niveau tilt dat jij echt wenst. 

Pre Shave voor een perfecte voorbereiding en
bescherming.

Shaving Cream om een heerlijk scheerschuim te
kloppen.

After Shave balsem om te verzachten , de baardstreek
gezond te houden en de baardharen een mooie glans
te geven.

MEN3 After Shave Balsem
Verzacht na de scheerbeurt en voorkomt huidproblemen.

Meer zelfs: lost irritaties of huidaandoeningen zoals jeuk,

eczeem, baardroos of droge schilfers op. Ook ideaal voor
een kale kruin! Heerlijke geur.

MEN3 Shaving Box met 3 topproducten

MEN3 Experience box
Box met alle scheerproducten en -tools. De perfecte
belevingsbox voor iedere man om dagelijks te genieten
van een ontspannend scheerritueel. Ook een origineel
geschenk voor elke gelegenheid.
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ZONBESCHERMING
ÀLLES WAT JE
MOET WETEN!

UVB: UVB straling zorgt voor
verbranding van de huid.

Verbranden doen we aan het
huidoppervlak. Deze stralen
dringen dus het minst diep in
de huid. De SPF waarde op je
product vertelt je hoe goed je
zonnecrème beschermt tegen
het verbranden, en dus tegen
het UVB licht. Verbrand je
normaal na 10 minuten, dan
zal een factor 50 er voor zorgen
dat het 50x langer zal duren of
zo’n 500 minuten. Let wel,
enkel als je voldoende smeert,
om de 2u opnieuw aanbrengt
én eerder bij transpireren,

afdrogen, of nat worden door
bijvoorbeeld te zwemmen. De
SPF waarde is trouwens
universeel. Dat wil zeggen dat
elk product met factor 50 even
goed beschermt tegen UVB
licht. Dit is meteen het enige
wat elk zonneproduct
gemeenschappelijk heeft. 

 Ondertussen weet je vast en zeker
dat zonbescherming een absolute
must is. Maar waar zit nu het
verschil in producten? Waar moet
je op letten? Hoe dikwijls moet je
smeren en wat als je make-up
draagt? In dit artikel overloop ik
echt àlles voor je wat je moet
weten over SPF’s!

Het zonnespectrum en de huid
Zonlicht bestaat uit een  waaier
van zichtbare en onzichtbare,

voelbare en niet voelbare stralen.

Elk spectrum bereikt andere
dieptes in de huid en beïnvloedt
de huid dus op een andere
manier. Even een overzicht:

UVA: UVA straling zorgt voor
veroudering van je huid.

Verbranden doe je dus niet
maar rimpels en verslapping
krijg je er wel van. Daarom is
dit ook zo’n verraderlijke vorm
van licht, je voelt het niet en
de schade wordt pas na 20
jaar zichtbaar! UVA dringt veel
dieper door in de huid, met
name tot in de lederhuid
waar het je collageen- en
elastinevezels beschadigt. Dit
zonlicht is er trouwens zomer
en winter! Als het licht is
buiten, dan zijn de UVA
stralen er ook! Rond UVA
bescherming is jammer
genoeg nog geen
internationale meeteenheid.

Je kan dus enkel je
bescherming inschatten door
je huid in te smeren en dan te
onderzoeken onder een UV
lamp zoals we doen tijdens
onze gratis huidanalyse met
de Observ. Let er dus altijd op
dat je zonbescherming
specifiek vermeldt dat hij ook
beschermt tegen UVA! Helaas
zegt dit nog niets over hoe
goed je nu beschermd bent,
maar het is alvast een start. De
meeste zonnecrèmes zullen
dit ondertussen wel (deels)
ingebouwd hebben, maar bij
dagcrèmes of make-up met
een ingebouwde zonnefilter is
het dikwijls nog opletten voor
een vals gevoel van veiligheid!

Is je bezorgdheid dus enkel om je
huid te beschermen tegen
verbranding? Dan weet je nu wat
je moet weten!
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HEV: of High Energy Visible Light. Deze straling
bevindt zich in het zichtbare licht spectrum en is
beter bekend als blauw licht. HEV zorgt voor de
vorming van vrije radicalen in de huid. Dit zijn stoffen
die je huidcellen aantasten. Dit proces wordt ook
cellulaire oxidatie genoemd. Het oxidatieproces
kennen we allemaal van ijzer dat verroest. Als je het zo
vergelijkt klinkt dit niet zo gezellig voor je huid, toch?

Ook zijn er steeds meer en meer studies die aantonen
dat het blauwe licht ook bijdraagt aan
pigmentatieproblemen (denk dan aan melasma,

pigmentvlekken). Bovendien is HEV niet enkel van de
zon afkomstig. Ook computerschermen, smartphones,
tablets,… zenden dit licht in hoge dosissen uit. Nog
eens een reden dus om je huid élke dag te
beschermen!

 

IR: ook gekend als infrarood. Infrarood zorgt voor de
ervaring van hitte in de huid en zorgt bijkomstig ook
voor cellulaire oxidatie (zoals HEV dus). IR heeft
uiteraard in therapeutische hoeveelheden ook
gunstige effecten op bijvoorbeeld de spieren (denk
dan aan de infraroodsauna). Ik wil dus niet beweren
dat je niet meer in zo’n sauna mag, maar je moet alles
met mate doen. Je gaat geen ganse dag in zo’n sauna
doorbrengen, dus daarom: in een ideale wereld
bescherm je je huid ook ook tegen dit
zonnespectrum.

Fysische filters: dit zijn filters die bestaan uit zincoxide
of titaniumdioxide. De mineralen vormen een coating
aan het oppervlak van je huid en worden dus niet
geabsorbeerd. Ze gaan eigenlijk als een spiegel
werken, zowel UVA als UVB licht gaan bij contact met
de filter meteen gereflecteerd worden. Het grote
voordeel van een fysische filter is dat deze
onmiddellijk bescherming biedt. Ook kan je deze over
je make-up aanbrengen. Een fysische filter moet
immers niet geabsorbeerd worden door de huid! Het
nadeel is dat als je bijvoorbeeld je neus snut, je
waarschijnlijk je filter in je zakdoek hebt hangen en
dus niet meer beschermd bent op die plaats. Nog een
nadeel? Mineralen laten dikwijls een witte was achter
waardoor ze niet zo geliefd zijn bij de makers van
zonbescherming. In meer hightech producten zijn de
deeltjes gelukkig bewerkt waardoor ze dit witte waas
effect niet meer hebben!

Biologische filters: deze werken tegen de vorming van
vrije radicalen. Ze beschermen je huid dus tegen de
schadelijke gevolgen van HEV (blauw licht) en IR.

Deze technologie is vrij nieuw en zal zich dus ook wat
tonen in het prijskaartje. Maar hey, alles voor onze
huid toch 

Soorten zonnefilters
Alsof het zonnespectrum kennen nog niet voldoende
was, is het ook belangrijk dat je het verschil kent tussen
verschillende soorten zonnefilters. Hier maken we het
onderscheid tussen fysische, organische en biologische
filters. Elk met hun eigen voor- en nadelen!

 Organische filters: worden ook soms chemische filters
genoemd. Afhankelijk van het type filter ben je ofwel
beschermd tegen UVA, ofwel tegen UVB. Gelukkig zit
meestal in producten een mix verwerkt waardoor je
beschermd bent tegen beiden. Een chemische filter
moet geabsorbeerd worden door je huid en biedt na
ongeveer een half uur bescherming. De zonnefilter
gaat als het ware UV licht absorberen en neutraliseren.

Het grote voordeel? Bij wrijving (door bijvoorbeeld je
neus te snutten) is je bescherming niet meteen
verdwenen. Het nadeel? Een organische filter moet
geabsorbeerd worden door je huid. Als je dus
bijvoorbeeld make-up draagt of een rijke crème op je
gezicht hebt liggen, dan bestaat de kans dat de
molecules niet volledig geabsorbeerd worden. Op die
manier ben je dan niet volledig beschermd.

Organische filters komen ook weer in ontzettend veel
vormen. De ene al wat vriendelijker voor je huid dan de
andere. Zeker als je het product dagelijks gebruikt is
het toch belangrijk om te investeren in een product
dat aangenaam is in gebruik en geen reacties uitlokt.

Great, maar wat moet ik nu met deze kennis?

Het zonnespectrum en de huid
Nu je dit weet kan je zelf beter een afweging maken waar
jij je huid voor wil beschermen! Wil je enkel beschermen
tegen UVA en UVB? Dan kies je best voor een product met
een mengeling van fysische en organische filters. Waarom?

Omdat je dan een best of both worlds verhaal hebt. Wil je
all the way gaan? Dan gooi je best ook organische filters
bij in de mix! Kijk trouwens ook even dat je de producten
kan testen! Een product dat aan alle eisen voldoet maar
plakkerig is ga je waarschijnlijk niet graag gebruiken. Zelf
ben ik ontzettend fan van de zonnesprays van
mesoestetic! Deze beschermen tegen het volledige
zonnespectrum, laten geen witte waas achter, plakken
niet én kunnen over je make-up heen aangebracht
worden! Bovendien stimuleren ze ook nog eens de
collageenaanmaak! Kom ze gerust eens uittesten! (best
maak je hier wel even online een afspraak voor)
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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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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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NATURAL
TANNING
MOUSSE:
TOT 9 DAGEN
EEN ZOMERSE
TEINT



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

http://skincorner.be/?page_id=88


De parallel-polarised foto geeft een helder beeld van

het huidoppervlak. Vochttekorten, poriën, rimpels,

dode huidcellen,… worden gemakkelijk zichtbaar.

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.

WWW . S K I N C O R N E R . B E    0 1 1 / 4 0  3 6  8 5    S K I N    |    1 4



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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Schilfers in de baard of baardroos kunnen heel

onaangenaam zijn. Jeuk, een trekkerig gevoel, witte

pellekes, allemaal zaken die je niet voor ogen had

toen je besliste om die baard te laten groeien!

Gelukkig moet je de dag van vandaag hier niet mee

blijven rondlopen. Met de juiste tips en tricks is je

baard snel vrij van die vervelende schilfers!

Hoe ontstaan schilfers
Huidschilfers ontstaan wanneer het natuurlijke

vernieuwingsproces van de huid uit balans raakt.

Bovenaan in je huid zorgen bepaalde enzymes er

voor dat oude huidcellen op een gecontroleerde

manier “weggeduwd” worden. Deze enzymes werken

alleen maar optimaals als je huidoppervlak: 1) lichtjes

aan de zure kant is qua pH waarde, en 2) voldoende

vocht kan vasthouden. Als 1 van deze 2 uit balans is

werken deze enzymes niet meer optimaal. Laat staan

als ze alle twee niet meer goed zitten..

Manieren waarop je de pH waarde kan verstoren
Hoofdoorzaak nummer 1 is dat je een verkeerde

gezichtsreiniger gebruikt. De meeste zepen zijn qua

pH waarde niet compatibel met je gezichtshuid.

Bovendien blijven er dikwijls ook nog wat restjes

achter in de baard, waardoor je het effect in de

baardzone beter ziet dan ergens anders in het gelaat.

Het kan ook zijn dat je een cleanser of crème gebruikt

die niet ontwikkeld is voor de mannenhuid. Zoals je in

vorige editie kon lezen is de vrouwenhuid anders van

pH waarde dan de mannenhuid. Helaas wordt hier

door de makers van cosmetica nog niet zo veel

rekening mee gehouden.

Manieren waarop je (onbewust) je huid uitdroogt 
Zonder twijfel staat hier op nummer één het gebruik

van een alcoholhoudende aftershave. Alcohol droogt

de huid ontzettend uit! Maar ik heb ook al

zogenaamde “baardolies” voorbij zien komen waar

een alcoholderivaat in verwerkt zit. Dit zodat het

product minder vettig zou worden.

Niet enkel alcohol in de zogenaamde

baardproducten is een vaak voorkomend probleem.

Een snelle search op google, en ik vond in de meeste

producten gekende allergenen terug (stoffen waarvan

geweten is dat veel mensen hierop allergisch

reageren, en daarom specifiek vermeld moeten

worden). Denk dan aan limonene, citral, citronellol en

de list goes on.

Baardroos behandelen stap 1
Peelen is hier het sleutelwoord! Door een milde peeling te

gebruiken help je de huid een handje. Je zorgt er zo immers

voor dat die schilfers in no time verdwijnen. Peelings komen

in veel verschillende vormen en maten. Wat goed is voor de

ene huid is minder goed voor de andere. Laat je daarom

adviseren over welke peeling voor jou geschikt is!

Stap 2: don’t make the same mistakes again
Nu je weet welke de (meest voorkomende) oorzaken zijn

van baardroos, is het belangrijk dat je deze triggers dus

vermijdt! Met andere woorden, geen zepen of

alcoholhoudende producten meer! Gebruik producten die

speciaal ontwikkeld zijn voor de mannenhuid én vrij zijn van

gekende allergenen. Wil je graag persoonlijk advies in je

zoektocht? Maak dan gemakkelijk online een afspraak hier

voor!

BAARDROOS:
HOE GERAAK
JE ER VANAF?
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Antioxidanten zijn een must have voor je huid! Niet enkel

via voeding, maar ook via je huidverzorging!

Waarschijnlijk is dit geen groot nieuws voor de meesten

onder jullie. Maar de hoe en waarom kan je misschien

nog verbazen!

Antioxidanten vs vrije radicalen
Antioxidanten beschermen ons tegen vrije radicalen,

welke electronen stelen van onze eigen cellen. Vrije

radicalen worden gevormd door pollutie, rook, UV licht

enzovoort. Ze breken collageen en elastine af, + ze

veroorzaken pigmentvlekken en een ongelijkmatige

huidskleur. Antioxidanten werken door hun eigen

electronen af te geven. Hierdoor wordt de vrije radicaal

geneutraliseerd, en blijven onze eigen huidcellen vrij van

schade.

2 soorten antioxidanten
Er zijn twee soorten antioxidanten. Antioxidanten die

intracellulair werken (dus in de cel), en deze die

extracellulair werken (dus buiten de cel). En in een ideale

wereld gebruik je ze allebei!

Waarom, vraag je je nu misschien af? Geen enkele

antioxidant werkt 100% in het neutraliseren van àlle vrije

radicalen. Dat wil zeggen dat geen enkel antioxidant

alles kan tegenhouden voordat het je cel binnendringt.

Juist daarom wil je antioxidanten hebben die in én uit de

cel actief zijn.

Ga jij mee de strijd aan tegen de vrije radicalen? Een

goed begin is alvast een gratis huidanalyse! Dan krijg je

persoonlijk advies over waar jouw huid op korte termijn

het meeste baat bij heeft! Gemakkelijk online te boeken!

ANTIOXIDANTEN
EEN SKINCARE
ESSENTIAL!
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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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ZONNEBRAND
VOORKOMEN EN
BEHANDELEN

Zonnebrand, waarschijnlijk hebben we

het allemaal wel al gehad. De kans is

ook groot dat je ergens een vriend

hebt die zegt “maar ik verbrand nooit”.

Zij kunnen zogezegd uren in de zon

liggen zonder last te hebben van die

schadelijke zonnebrand. Natuurlijk is

dit niet zo. Sommige huiden zijn

inderdaad vatbaarder voor

zonneschade dan andere. Maar toch is

het voor iedereen belangrijk – maakt

niet uit welke etnische afkomst je hebt

– om je huid goed te beschermen. Zo

voorkom je immers schade die

onomkeerbaar is.

En dat is eigenlijk meteen de nummer

1 les hier: de schade van zonnebrand is

permanent. Hoewel het symptoom

geneest, de DNA schade die

opgetreden is kan nooit meer hersteld

worden.

Hoe herken je zonnebrand
De eerste tekenen van zonnebrand zijn

een rode, warme en oncomfortabele

huid. Dikwijls zal hierna de huid

vervellen, en in extreme gevallen

kunnen er blaren ontstaan. Als dit

weggetrokken is kan er

hyperpigmentatie komen in de vorm

van sproeten, “ouderdomsvlekken” en

melasma. En nog veel later kunnen er

een soort van korstjes verschijnen, die

gekend zijn als actinische keratose.

Deze kunnen later evolueren naar

huidkanker.

Voorkomen
Ik heb hierover al dikwijls véél

theorieën gelezen, en helaas zijn de

meesten totaal onjuist. Het meest

extreme voorbeeld hiervan is het

advies om te zonnebanken vlak voor

een vakantie. Een soort van

voorbereide en getinte huid zou de

huid beschermen. Don’t do it! Het

gebruik van een zonnebank is immers

de snelste weg richting huidkanker en

veroorzaakt enorme huidschade!

Ga naar binnen. Het eerste wat

je uiteraard moet doen is

verdere zonblootstelling

vermijden. Blijf de rest van de

dag binnen in een frisse ruimte.

Als je niet naar binnen kan gaan,

zoek dan meteen de schaduw

op.

Breng aftersun aan. Aftersun

vermindert immers het

brandende gevoel en koelt de

huid. Zo voorkomt het verdere

irritatie. Een coolpack

aanbrengen is ook aangeraden

als je geen aftersun voor handen

hebt. Ook in een koud bad of

douche springen kan helpen

met de roodheid te

verminderen.

Drink veel water. Zonnebrand

en zonblootstelling gaan

dikwijls hand in hand met

vochttekort in de huid. En als de

huid dan ook nog verbrandt,

treedt er zeker een vochttekort

op. Genoeg water drinken om

de tekorten aan te vullen is dus

van capitaal belang!

De enige manier om écht het risico

op zonnebrand te voorkomen is

door een hoge SPF te gebruiken en

overmatige zonblootstelling te

vermijden. Deze methode is helaas

niet volledig onfeilbaar. Een SPF

vermindert enorm het risico op

verbranding, maar het moet om de

2 uur opnieuw aangebracht worden

om je maximaal te beschermen.

Ook gebeurt het dikwijls dat

sommige lichaamsdelen vergeten

worden bij het insmeren. Denk dan

aan de oren, voeten en hoofdhuid.

Zonnebrand behandelen
Als zonnebrand toch voorkomt, dan

is het belangrijk om snel te

handelen. Ook al is de schade

onomkeerbaar, de symptomen

kunnen dan wel snel verlichten.

1.

2.

3.
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Met de start van het nieuwe schooljaar in zicht, moest

ik denken aan een vraag die ik toch regelmatig krijg.

Namelijk, wanneer je best start met huidverzorging.

Of je nu een tiener in huis hebt of een kleuter. Je wil

waarschijnlijk het allerbeste voor je kind, inclusief het

beste voor hun huid.

Als je nu een specifieke leeftijd wil horen moet ik je

het antwoord schuldig blijven. Als je veranderingen

aan je huid begint te zien, zoals tekenen van droogte

of meer talg, dan is dàt de moment waarop je met

een specifieke routine moet beginnen.

Het enige product dat IEDEREEN nodig heeft
Een volledig uitgekiende huidverzorgingsroutine is

niet nodig voor een jonge, probleemvrije huid. Maar

er is wél een product dat door iedereen gebruikt zou

moeten worden op elke leeftijd. En dat is een breed

spectrum zonbescherming.

Als je hier op tijd mee begint is dit namelijk dé beste

anti ageing crème die er is! UV straling (en met name

UVA, het licht waarvan we verouderen en niet

verbranden) is er immer het hele jaar door. Als het

licht is buiten, is er ook UVA licht. En dat dringt zelfs

door het wolkendek en glas heen. Je bent er dus

altijd aan blootgesteld. Daarom bescherm je best je

huid hier àltijd tegen. En hier mee starten op jonge

leeftijd is dus dé manier om huidschade en

vroegtijdige veroudering op latere leeftijd te

voorkomen.

Begin op tijd
Ik zie ook vaak mensen met een huidprobleem die

hier lang mee rondgelopen hebben voor ze hulp

zochten. Puistjes op pigmentproblemen bijvoorbeeld

kunnen gemakkelijk verbeteren met een op maat

gemaakte huidverzorgingsroutine. En hoe sneller je

hier mee start, hoe gemakkelijker de behandeling

verloopt.

TERUG NAAR
SCHOOL:
WANNEER BEGIN
JE BEST MET
HUIDVERZORGING?

Was je gezicht met een zachte reiniger ’s morgens en ’s

avonds. Zorg dat de reiniger geschikt is voor jouw huid en

geen agressieve ingrediënten bevat die je natuurlijke

barrièrefunctie aantasten.

Gebruik overdag àltijd een breedspectrum SPF die

aansluit bij jouw huidtype.

Dit is misschien alles wat je nodig hebt als basisroutine

als kind of tiener. Als je wel huidproblemen begint te

krijgen kunnen we dit uitbreiden met specifieke

producten naargelang jouw huidconditie.

Overdag kan je een extra antioxidant gebruiken zoals

vitamine C om je huid te beschermen tegen

omgevingsfactoren.

’s Nachts kan je vitamine A gebruiken als je wil werken op

anti ageing, hyperpigmentatie of puistjes

Soms ligt die oorzaak in het huidprobleem ook bij verkeerd

productgebruik. Daarom bieden we ook gratis huidanalyses

aan. Zo ben je zeker dat je de juiste producten voor jouw

huid hebt.

Of je nu rimpels wilt voorkomen, vochttekorten wilt oplossen

of iets anders. Begin zo vroeg mogelijk met een aangepaste

routine. Je leeftijd staat hier compleet los van!

Veel websites en magazines categoriseren huidverzorging

volgens leeftijd. Maar eigenlijk slaat dit nergens op. De

basisbehoeftes van de huid zijn immers op elke leeftijd

hetzelfde. Het maakt niet uit welke leeftijd, geslacht of

etniciteit je hebt. Je huid heeft nood aan een goede

reiniging, antioxidanten, geschikte hydratatie én

bescherming tegen UV.

Hier is een overzicht van hoe je verzorging eruit zou moeten

zien:

.

Je routine kan aangepast worden volgens de behoefte van je

huid. Het is immers de kunst om de juiste producten bij de

juiste huid op de juiste moment te gebruiken. Heb je hier

wat hulp bij nodig? Boek dan online een gratis huidanalyse!
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Kan een lashlift bij beschadigde wimpers
Als je wimpers beschadigd zijn door bijvoorbeeld

overmatig gebruik van een wimperkrultang of

wimperextensions moet je helaas even wachten. Een

wimperlifting kan enkel uitgevoerd worden op

gezonde wimpers. Je kan het herstelproces van je

wimpers wel versnellen door onze speciale

wimperserum dagelijks aan te brengen.

Waar moet ik op letten na de behandeling
De eerste 24u na je behandeling breng je best geen

make-up aan en moeten je wimpers droog blijven.

Voor de langdurigheid van je wimperlifting adviseren

we ook om geen oogreiniger op oliebasis te

gebruiken zolang je de lift hebt. Verder mag je na de

eerste 24u dus gewoon terug alles!

Wat kost een wimperlifting
We hebben verschillende opties:

Een gewone wimperlifting kost € 55.

Wimperlifting inclusief verven van de wimpers (zodat

ze ook mooi zwart zijn) kost € 65.

Wil je misschien enkel je wimpers mooi zwart

verven? Dit kost € 17.

Perfect gepositioneerde wimpers

Gemiddeld 6 weken resultaat

Je natuurlijke wimpers lijken langer

Zowel lange als korte wimpers kunnen behandeld

worden

Niet getest op dieren

Wimperlifting in ons instituut in Hasselt is dé grootste

trend in wimperland op dit moment!

Wat is een wimperlifting 
Met een wimperlifting worden je natuurlijke wimpers

als het ware gelift, dus zonder extensions. Hierdoor

krijg je een mooie, open blik die wekenlang mooi

blijft! De wimperlift gebeurt door middel van

siliconen shields. Hierdoor kunnen we gemakkelijk

elke wimper behandelen en heb jij geen

wimperkrultang meer nodig! Deze methode is niet

schadelijk voor de wimpers. Integendeel, de

producten zijn zo geformuleerd dat je wimpers zelfs

een heuse vitamineboost krijgen!

Is een wimperlifting geschikt voor alle wimpers 
Een wimperlift kan zelfs op de kortste wimpers

toegepast worden! Ook als je ontzettend rechte

wimpers hebt, of als de haargroeirichting niet is zoals

je zou willen, is een wimperlifting een oplossing.

Omdat we gebruik maken van shiels ipv de

traditionele klemmetjes of rollen, krijg je een

natuurlijk effect meteen vanaf de wimperrand,

zonder knik!

Hoelang duurt de behandeling
Gemiddeld is de totale inwerktijd van de lifting

lotions 10 minuten, met een maximum van 14

minuten. Uiteraard moeten we de wimpers ook nog

verven en postioneren, dus tel in totaal op een half

uur. Verder zijn alle producten veilig om te gebruiken

rond het oog. Ze zijn niet schadelijk voor de wimpers.

Ook zitten de producten apart verpakt per

behandeling, waardoor iedereen dus een verse

ingrediënten krijgt, maar wat daarnaast ook nog extra

hygiënisch is!

Is lashlifting veilig
Alle producten veilig om te gebruiken rond het oog.

Ze zijn niet schadelijk voor de wimpers. 

LIFT THOSE
LASHES!
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Ok, wie wil er nu niet een gladde stralende huid? Peelen is

een snelle en gemakkelijke techniek om wat dat betreft

een instant gratification te krijgen. Maar met zoveel

verschillende peelings op de markt kan het lastig kiezen

zijn. Bovendien kunnen peelings ook soms meer kwaad

dan goed doen. De juiste peeling kiezen voor jouw huid is

dan ook superbelangrijk! Let’s dive in to it!

Mechanische peelings
Met een mechanische peeling zorgt een schurend

instrument voor het verwijderen van dode huidcellen. Dit

kan bijvoorbeeld een scrub, scrubhandschoen, borstel of

microdermabrasietoestel zijn.

Deze methode is minder geschikt voor een gevoelige

huid. De schurende elementen kunnen immers

microscopische wondjes veroorzaken in je huidbarrière.

Hierdoor kan een gevoelige huid dus nog gevoeliger en

droger worden.

Chemische peelings
Hieronder valt elke peeling waarbij we geen gebruik

maken van een schurend element. Een bepaalde stof

zorgt er hier voor dat de huidvernieuwing gestimuleerd

wordt. 

DE
VERSCHILLENDE
VORMEN VAN
PEELEN

Bovendien kunnen ze nog andere effecten hebben op de

huid buiten enkel en alleen het huidoppervlak glad maken.

Ook hier zijn weer ontzettend veel vormen, maten en

concentraties!

AHA’s of alfahydroxyzuren
AHA’s zijn zuren die gewonnen worden uit natuurlijke

bronen zoals papaya, lemoen, suikerriet,… Ze peelen het

huidoppervlak, maar helpen ook in het verminderen van fijne

lijntjes, rimpels en zonneschade. Glycolzuur, lactaatzuur,

citroenzuur en amandelzuur zijn de meest gebruikte AHA’s.

BHA’s of betahydroxyzuren
Salicylzuur valt onder de BHA’s. Dit is een vetoplosbaar zuur,

waardoor het gemakkelijk de porie kan binnen dringen. Hier

wordt de binnenkant van de porie gezuiverd, maar ook het

huidoppervlak. BHA’s zijn dus ideaal als je last hebt van

verstopte poriën!

PHA’s of polyhydroxyzuren
Een extreem zachte vorm van chemische exfoliatie. PHA’s

zijn vergelijkbaar met AHA’s maar hebben een grotere

moleculaire structuur. Hierdoor dringen ze trager en

gelijkmatiger de huid in en wordt de kans op een gevoelige

reactie herleid tot een minimum. Hierdoor zijn ze zeer

geschikt voor een gevoelige huid. De meest voorkomende

PHA’s zijn gluconolactone en lactobionzuur.

Enzymes
Last but not least: enzymes! Enzymes zijn geweldig omdat ze

ook weer door quasi iedereen gebruikt kunnen worden. Ze

“weken” als het ware dode huidcellen los, en doen dus enkel

dat. De kans op te veel peelen is bij deze dus

verwaarloosbaar. Bovendien hebben ze een ongelooflijk

gladmakend en hydraterend effect!

Welke peeling is jouw favoriet? Of heb je na het lezen

misschien zin gekregen om jouw peeling match made in

heaven te ontdekken? Ik help je graag in je zoektocht! Boek

gemakkelijk online een gratis huidanalyse!
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So, what can we do to support this important
protein from the inside out?
I am a food first therapist before reaching for the

supplements. If your diet is rich in unfriendly skin

foods, no amount of supplements is going to fix your

skin worries, you are just making very expensive pee!

Make sure you have a diet rich in skin friendly

vitamins and minerals to contrast the free radical

damage and boost collagen production; these are

the building blocks you need for your skin goals!

This translates into lots of colourful vegetables and

dark leafy greens like spinach and kale (5 portions a

day) and fruits rich in vitamins C & A, and

antioxidants (2 portions a day). Go for blueberries,

blackcurrants, raspberries and strawberries, mangoes

and oranges. Pineapple and papaya have the added

benefits of being great for our digestion. Consume as

the whole fruit not as juices as this could play havoc

with your blood sugar control, which if out of whack

can in turn can have a knock-on effect in the skin.

Too much sugar in our diet damages collagen and

elastin.

Protein is essential for normal structure, function,

growth, repair and maintenance of the human body

including the skin.

Choose good quality protein sources, preferably

organic whether you are a meat/fish eater, vegetarian

or vegan. Once eaten the protein gets broken down

into amino acids which are the building blocks of

proteins in the body. If someone comes to me with a

skin problem this is one of the key areas I’ll explore –

is that person getting enough of the right

combinations of protein.

It’s the latest beauty trend that is being talked about

so much, but what are the real facts on collagen?

There is a wealth of collagen products that have been

launched in the past few years. But what exactly is

collagen and why is it so important for skin health?

Collagen is the most abundant protein in the whole

body. It’s found in our skin, bones, muscles and

tendons. There are actually 16 different types of

collagen found in the human body! In skin, collagen

provides structural integrity, strength and resilience.

It’s the scaffolding inside our body, helping hold

everything together. Think of it as the glue that holds

our ligaments, joints and bones together in order to

function every day.

Our skin’s strength, elasticity and ability to replace

dead skin cells is partly down to collagen. However, as

we age levels naturally start to decrease.

In collagen terms, aging starts at 25 years old — we

begin to lose 1-1.5% of our collagen each year. For

women, this accelerates at menopause. Within the

first five years of menopause, we will lose 30% of our

collagen, and thereafter continue to lose it at 2-2.5%

per year, and this is due to reduced oestrogen levels

But did you know?
The drop in oestrogen also accounts for some of the

joint aches and pains that often become show up

around menopause, as well as the more visible

changes in our skin.

Plus, things like pollution and sun damage can

decrease the quality of our collagen!

In young skin, the collagen fibres form an organised

support structure within the skin, whereas with age

this becomes fragmented, in other words

disorganised, and therefore the structural integrity of

the skin becomes compromised.

You will be able to see and feel this — your skin no

longer feels as bouncy and smooth, perhaps it no

longer glows like it did, and even wounds may take

longer to heal.

GASTBLOG
DOOR JULIE
WREN: LET’S
TALK COLLAGEN!
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It’s been reported that drinking collagen increases the

amount in the bloodstream, which in turn, triggers the

body’s own collagen production to speed up. This sudden

boost of collagen fires up the fibroblasts — our own

collagen “factories” — helping our complexion to glow and

hair and nails to strengthen.

If you are going to look for collagen supplements go for

marine collagen with Vitamin C and MSM, which are

essential for our bodies to produce collagen.

That said, collagen isn’t only for smooth, elastic skin.

Collagen may also help with joint pain, muscles, or

digestion!

BOTTOM LINE
- Eat a healthy, unprocessed diet to maximise vitamin and

mineral intake.

- Vitamins A, C & E are your skin’s best friends.

- Choose your collagen supplements wisely.

- Ge adequate and quality sleep

- Drink plenty of water

- Take regular exercise

- Stop smoking (if you do) and keep alcohol to a minimum

- Protect your skin and avoiding excessive exposure to

sunlight

Collagen-boosting skincare hacks
- Daily sunscreen: That’s regardless of the temperature

outside. Use a high SPF that protects against both UVB and

UVA rays, for double the defence against collagen loss.

- Protect with antioxidants: Use an antioxidant serum in

the morning containing vitamin C and E, which can reduce

free radical damage and create more collagen.

- Add a retinol to your night-time routine: It’s one of the

few products proven to stimulate collagen production. Use

before bed to wake up to a glow.

- Smooth on hyaluronic acid: This skincare hero is a potent

collagen stimulator. Choose carefully, though, “Hyaluronic

acid is a large molecule that doesn’t easily penetrate the

skin’s barrier. So, it needs to have a good delivery

mechanism’.

If you’d like to know more about how diet and lifestyle can

help you get back your health and vitality and at the same

give your skin a pick-me-up, then book a free 30-minute

transformative wellbeing call via this link:

https://www.olea-absolutenutrition.com/nl
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WAT IS
KERATOSIS
PILARIS?

Keratosis pilaris ziet eruit als een soort kippenvel met

rode bultjes. Het komt vaak voor op de bovenarmen,

maar soms ook in het gelaat of de hals. En omdat het

vaak verward wordt met puistjes of een vorm van allergie,

is het toch wel belangrijk dat je deze huidconditie leert

herkennen, om zo ook correct te behandelen!

Wat is keratosis pilaris nu exact?
De naam is een samenvoeging van het woord keratine

(het eiwit in je bovenste huidlaag) en van het Latijnse

“pilaris” wat “haar” betekent. Met andere woorden is

keratosis pilaris een ophoping van teveel gekeratiniseerd

haar (of donshaar) waardoor de haarfollikel verstopt

raakt.

Wat kan je hier aan doen?
Helaas is er geen permanente oplossing voor keratosis

pilaris. Maar we kunnen gelukkig wél de symptomen

managen! Hoe exact? Zachtjes peelen en hydrateren is

het sleutelwoord hier. Voor het lichaam raad ik iedereen

aan een zachte scrubhandschoen te gebruiken onder de

douche, in combinatie met een bodylotion met 10%

ureum. Als dit na verloop van tijd niet voldoende effect

geeft, kan je altijd nog een reeks peelings overwegen.

Indien de keratosis pilaris zich op het gelaat bevindt is het

ontzettend belangrijk om eerst een huidanalyse te laten

doen. De meest geschikte methode van peelen voor je

gezicht is immers afhankelijk van je gevoeligheid,

hydratatielevel, talgverdeling enzovoort.

Voor persoonlijk advies kan je altijd een afspraak maken!

WWW . S K I N C O R N E R . B E    0 1 1 / 4 0  3 6  8 5    S K I N    |    2 6

https://skincorner.be/peeling-hasselt/
https://skincorner.be/huidanalyse-observ-huidscan-hasselt/


Van alle huidproblemen zijn pigmentvlekken het

moeilijkst om te behandelen. En moet zoveel mythes

die op het internet rondvliegen over behandelingen, en

bijgevolg mensen die hierdoor valse hoop krijgen en

gekke dingen beginnen doen.. Leek het me best om de

meest voorkomende te ontkrachten. Bij deze: fabels over

pigmentvlekken die ik vaak te horen krijg.

Scrubs helpen in het verwijderen van
pigmentvlekken
Pigmentatie wordt veroorzaakt door een overproductie

van melanine. Deze productie vindt plaats in de

melanocyt, die zich situeert in de basaalcellenlaag van

de opperhuid (de onderste laag dus). Door je

huidoppervlak (bovenste laag dus) te scrubben, zit je

bijlange niet waar je moet zitten. Sterker nog, scrubs

kunnen een inflammatoire reactie teweegbrengen

waardoor je huid net nog meer pigment kan gaan

aanmaken. Niet doen dus!

Als de pigmentatie weg is blijft ze weg
Helaas is er geen permanente oplossing voor

hyperpigmentatie. We kunnen producten en

behandelingen gebruiken die het symptoom aanpakken

(namelijk het gevormde pigment verhelderen). Maar de

oorzaak is en blijft een hyperactieve melanocyt. Daarom

zal er altijd een soort van onderhoud noodzakelijk zijn

om het pigment weg te houden. Dat onderhoud is

afhankelijk van het soort pigmentatie, maar ook van

jouw specifieke huid. Dagelijks een breedspectrum SPF

gebruiken is en blijft ook voor iedereen een must!

Hoe hoger de SPF hoe beter de bescherming
Een groot misverstand is dat hoe hoger het getal op je

zonbescherming, hoe beter je beschermt bent. Dit klopt

als je enkel wil kijken naar hoe goed een product

beschermt tegen verbranden. Verbranden doe je

immers van UVB stralen, en het getal bij je SPF vertelt je

hoe goed je daar tegen beschermd bent. Dit zegt helaas

niets over hoe goed je beschermd ben tegen UVA licht

(verantwoordelijk voor veroudering maar ook

pigmentatie). En om dit nog straffer te maken: er is

helemaal geen officiële waarde om bescherming tegen

UVA te meten. We kunnen gelukkig wel de bescherming

zichtbaar maken met ons huidanalysetoestel.

That’s it for today. Hopelijk heb je wat bijgeleerd. En

remember, persoonlijk advies kan je steeds gratis krijgen

tijdens een gratis intake met huidanalyse. Zin om er

samen in te vliegen? Maak dan online je afspraak!

FABELS OVER
PIGMENTVLEKKEN
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