
Breng je huid tot 
rust in 5 stappen!

  Stap 1: Detox je badkamerkastje
Vermijd zo veel mogelijk producten die de volgende synthetische ingrediënten bevatten om je huid niet extra te irriteren:

Synthetische parfums Parfum, Perfume, Parfummix, Fragrance, peru balsem, balsam peru

Parabenen Paraben, meestal voorafgegaan door, methyl, ethyl, propyl, butyl

Methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone  MCI, MI

Minerale oliën  Petrolatum, Vaseline, paraffi  num-liquidum paraffi  num-subliquidum, cera microcristallina 
(hart-paraffi  ne), microcrystalline wax, mineral oil, ozokerit, ceresin, C 11-12, C 13-14 isoparaffi  n

Sulfaten  Ammonium Lauryl Sulfate, Ammonium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth 
Sulfate, Sodium Myreth Sulfate, TEA Lauryl Sulfate, TEA Laureth Sulfate

Kies voor milde, 100% natuurlijke verzorgingsproducten die speciaal werden ontwikkeld voor de gevoelige huid, zoals 
Amandel Verzachtende Gezichts- en Lichaamsverzorging.

  Stap 2: Reinig je huid in alle zachtheid
» Verwijder je oogmake-up met Amandel Verzachtende Gezichtsolie.
» Reinig je gezicht, hals en decolleté met Amandel Verzachtende Reinigingsmelk.
» Spoel af, dep droog en breng je gezichtscrème aan.

  Stap 3: Voed je huid van binnenuit
»  Beperk de inname van vlees, zuivel en alcohol en vermijd zoveel mogelijk suiker, witmeelproducten en frisdrank. 

Bak met kokosolie of ghee (geklaarde boter).
»  Kies voor voeding rijk aan plantaardige eiwitten, antioxidanten, omega-3 vetzuren en mineralen:  peulvruchten, noten, 

pitten, zaden, groenten, fruit en kruiden. 
» Eet zoveel mogelijk pure, onbewerkte producten en volg hierbij zoveel mogelijk de seizoenen.

  Stap 4: Relax
» Adem tijdens stressmomenten in en uit via je buik voor een instant ontspanningsmoment.
»  Beweeg, bij voorkeur in de buitenlucht! Dit hoeft geen topsport te zijn: parkeer de auto een stukje verder of ga een 

blokje om.
» Accepteer stress als een deel van het leven en probeer zoveel mogelijk te relativeren.

  Stap 5: Vermĳ d prikkels
» Zorg voor een constante temperatuur in huis of op kantoor (20 à 21°) en houd de luchtvochtigheid op 40 à 45%. 
»  Vermijd rechtstreekse blootstelling aan de zon, zeker tussen 10u en 16u tijdens de zomermaanden, en zorg 

voor voldoende bescherming.
» Kies zoveel mogelijk voor bio-katoenen kleding. Dit levert de minste irritatie op.




