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Weleda. 
Puur natuur, net als jij.

Niets voelt beter dan jezelf verzorgen met puur 
natuurlijke cosmetica zonder synthetische toe-
voegingen. Want de natuur, dat zijn wij. De na-
tuur weet wat we nodig hebben en brengt ons 
in balans.

Daarom ontwikkelen wij al sinds 1921 (h)eer-
lijke producten met uitsluitend natuurlijke in-
grediënten. Producten die goed zijn voor jou 
én voor de wereld, omdat ze op een duurzame 
manier zijn gemaakt met pure ingrediënten. 
Ingrediënten waar bovendien een eerlijke prijs 
voor wordt betaald aan de telers.

Zoete amandelolie is rijk aan tal van werk-
zame stoff en zoals onverzadigde vetzuren 
en vitaminen die de huid beschermen en ver-
zorgen in alle zachtheid.  Aangezien de struc-
tuur van deze kostbare olie lijkt op die van de 
buitenste huidlagen, kan de huid deze waar-
devolle stoff en goed opnemen. Daarom vormt 
zoete amandelolie het hoofdbestanddeel van 
de nieuwe Amandel Verzachtende Lichaams-
verzorging.

Cover

 »Ik ben fan van Amandel Verzachtende 
Bodylotion! Ik heb een super gevoelige 
huid en was dus heel benieuwd naar dit 
nieuwe product. Wat mij betreft is het 
glansrijk geslaagd! Ook de geur is erg 
 lekker. Echt een cadeau aan jezelf! « 

Reactie van een tevreden tester

De natuur heeft 
 onze hulp nodig

Sinds een half jaar woon ik met mijn gezin op het platteland, middenin het groen. 

Tot onze buren mogen we onder andere schapen, koeien en paarden rekenen. 

Zodra het weer het toelaat, rennen mijn kinderen naar buiten, bij voorkeur waar 

het lekker modderig is. Gelukkig hebben we een erg groot bad. Heerlijk vind ik 

het, om ze na zo’n dagje buiten spelen weer helemaal schoon te schrobben.

Nu ik de natuur overal om me heen heb, heb ik veel meer het gevoel er zelf deel 

van uit te maken. Ook de seizoenen beleef ik veel bewuster. Zittend in mijn tuin, 

genietend van het prille lentegroen, krijg ik bijna het gevoel alsof het prima gaat 

met de natuur.

Terwijl niets minder waar is. Overal ter wereld zijn planten en dieren bedreigd, als 

gevolg van ingrepen van ons, de mens. Zo blijken ook onze laatste Europese oer-

bossen stilaan te verdwijnen. Deze pareltjes van ongerepte natuur zijn vooral te 

vinden in Oost-Europa. Ze zijn niet alleen enorm belangrijk voor de biodiversiteit 

van lokale planten en dieren, maar spelen ook een belangrijke rol in het ‘gezond 

houden’ van onze streken.

Gelukkig is WWF al een aantal jaren aan het werk om deze bossen, waarvan een 

groot deel gesitueerd is in Roemenië, in kaart te brengen en te beschermen. 

Dit zijn echter enorme projecten die behoorlijk wat tijd en mankracht vergen. 

Daarom willen we hun een handje toesteken door geld in te zamelen. En jij kunt 

ons daarbij helpen! Hoe? Dat lees je op pagina 24.

Verder vertellen we je in deze editie alles over het wonder van de amandel en 

wat de kostbare olie van deze vrucht kan doen voor de gevoe-

lige huid. Schoonheidsspecialiste Daniëlle Ooteman vertelt je 

waarom het zo belangrijk is om je gezicht te reinigen, en hoe 

je dit het beste doet. Tuinman Jan Graafl and neemt afscheid 

van een dierbare berk, en verder lees je nog heel wat meer in 

dit gloednieuwe lentenummer.

Ik wens je veel leesplezier en een fi jne lente toe!

Maaike Stufk ens

Marketing Manager Weleda Benelux
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Dit vind jij!
We vroegen op Facebook welke producten 
jij soms aanbeveelt aan anderen. Hierbij en-
kele van jullie reacties.

“Ik heb altijd Duindoorn Vitaliserende 
Handcrème in mijn tas. Ik heb al meerdere 
collega’s verleid met de geur. Zo smeer ik 
bijvoorbeeld tijdens een vergadering mijn 
handen even in en dan krijg ik regelmatig 
opmerkingen dat het zo lekker ruikt. En dan 
kan ik het natuurlijk niet laten om aan te 
bieden dat ze het best mogen gebruiken.” 
Anneke

“Wat ik het vaakst aanbevolen heb en waar 
ik de meeste bedankjes voor kreeg is Calen-
dula Billenbalsem!” Lucky

“Ik smeer hier in onze kinderopvang alle 
baby’s in met Calendula Bodycrème, Ge-
zichtscrème, Weer en Windbalsem of 
Billenbalsem. Iedereen vraagt waar ik mee 
gesmeerd heb en is verk(n)ocht!” Marian

“Ik heb de Granaatappel-producten door-
gegeven aan mijn kinderen en kleinkinderen 
omdat ik uit eigen ervaring weet dat het 
goede producten zijn. Zij zullen hun erva-
ring op hun beurt doorgeven aan hun kin-
deren en vrienden. Dat noem ik dan de circle 
of life.” Simone

Logistiek 
medewerker 
Pascal 
Verheijen

» Mijn favoriet? Dat is zonder 

twijfel Arnica Massageolie. 

Dit product gebruik ik vooral voor 

en na het wielrennen of wanneer 

ik een andere sport doe. Wanneer 

ik de olie voor het sporten aan-

breng, worden mijn spieren lekker 

warm en daardoor krijg ik geen 

spierkrampen. Bovendien vind ik 

de geur erg stimulerend. Na het 

sporten werkt Arnica Massage-

olie verwarmend en ontspannend 

wat het herstel van mijn spieren 

dan weer ten goede komt. «

De favoriet van… Wist je dat…
… Onze producten volledig vrij zijn van 
microbeads? Dit zijn minuscule plastic 
korreltjes die bijna niet met het blote 
oog te onderscheiden zijn en in heel 
wat verzorgingsproducten verwerkt 
worden. Via het afvalwater komen ze 
in de zee terecht, waardoor de plastic 

soup is ontstaan. Niet alleen zeedieren krijgen deze kor-
reltjes binnen; ook mensen krijgen ze via de voedselke-
ten op hun bord. Microbeads vergaan niet en eens ze in 
het milieu terecht gekomen zijn, zijn ze nog onmogelijk 
te verwijderen. Gelukkig worden ze uit steeds meer ver-
zorgingsproducten gehaald en vervangen door natuurlijk 
afb reekbare alternatieven. Producten met het “zero plas-
tic inside”-logo op de verpakking of -zoals bij Weleda- op 
website bevatten geen plastic korreltjes. Meer lezen? 
Surf naar beatthemicrobead.org

Moederdag-tip
Ook je mama verdient het beste uit de natuur. Waar-
om maak je haar op Moederdag niet blij met een van 
onze mooie cadeaus?

Evening Primrose Cadeau
Evening Primrose Verzorgingsdouche 200 ml en 
Evening Primrose Verstevigende Handcrème 50 ml
Adviesprijs € 9,99

Granaatappel Cadeau
Granaatappel Verzorgingsdouche 200 ml en 
 Granaatappel Regenererende Handcrème 50 ml
Adviesprijs € 9,99

Handbag Essentials
Skin Food 30 ml en Everon Lippenbalsem 4,8 gr
Adviesprijs € 6,99

*  De cadeausets zijn niet in alle winkels verkrijgbaar. 
  Voor meer  informatie kun je terecht bij onze consumentenservice 

op het nummer 016 40 66 24.

Arnica 
Massageolie 
is Favoriete 
Bioproduct 2016!
Tijdens de jaarlijkse Bio-beurs in het Nederlandse 
Zwolle mochten we op woensdag 20 januari de prijs 
in ontvangst nemen voor Favoriete Bioproduct 2016. 
Arnica Massageolie mag nu een jaar lang deze ereti-
tel dragen. In totaal werden 12 biologische producten 
voorgedragen voor de publieksverkiezing. Vervolgens 
was het woord aan het Nederlandse publiek: iedereen 
kon tussen december en half januari stemmen. Arnica 
Massageolie sleepte maar liefst 61% van de stemmen 
in de wacht. En daar zijn we erg trots op.

Tweemaal 
jarig!
Dit jaar mogen we twee maal kaarsjes uitblazen. Zo vie-
ren we als organisatie onze 95ste verjaardag. In 1921 
werd immers de basis gelegd voor onze puur natuurlijke 
geneesmiddelen en verzorgingsproducten. Vandaag, 
bijna een eeuw later, blijkt onze visie beter dan ooit aan 
te sluiten bij de tijdsgeest.
En ook Skin Food, onze herstellende alles-in-één-crème, 
wordt dit jaar gevierd. Het is bijna niet te geloven dat 
deze groene tube, intussen niet meer te missen in de 
badkamer, handtas en zelfs de make-up kit van diverse 
make-up artists, 90 jaar geleden op de markt kwam.

Bioproduct 2016!



Liefdevolle 
bescherming

Smeer wat je eet, en eet wat je smeert. Dit advies hoor je steeds vaker, 
en in het geval van de zoete amandel klopt dit helemaal. Het eten van 
een handjevol amandelen per dag helpt immers om de huid vitaal en 
gezond te houden van binnenuit. Maar ook aan de buitenkant helpt 
zoete amandelolie om je huid in balans te houden. Onze zoektocht 
naar een bijzondere vrucht, die eerst beschermd wordt om vervolgens 
jouw huid te beschermen, brengt ons naar de zonnige heuvels van het 
Spaanse Pinoso.

Tekst: Andrea Freund, bewerkt door Marthe Van Campenhout 
Foto’s: Anja Kerth en Christian Aeberhard

76
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Betoverende bloemenzee
In het Spaanse Valencia, drie kwartier rijden van Ali-
cante, ligt Pinoso, ook bekend als ‘El Pinos’. Het dorpje 
dankt zijn naam aan de dennen die er het landschap 
sieren. Het zijn echter de talrijke amandelbomen die 
deze regio zo bijzonder maken. Elk jaar opnieuw, 
rond begin februari, worden de omringende heuvels 
enkele dagen lang betoverd met een heerlijk geu-
rende, adembenemend mooie bloemenzee van roze 
en witte amandelbloesems. Meteen na de bloeitijd 
begint de vorming van de amandelnoten, die aan het 
einde van de zomer rijp zijn. Amandelnoten worden 
niet alleen geteeld omdat ze voedzaam en lekker 
zijn, maar ook omwille van de kostbare amandelolie 
die ze bevatten. Deze olie is rijk aan waardevolle 
vitamines, mineralen en onverzadigde vetzuren. De 
samenstelling ervan is vergelijkbaar met de hydroli-
pidenlaag van de huid; de olie is dus zeer geschikt om 
te verwerken in verzorgingsproducten.

Natuurlĳ ke beschermlaag
De amandelbomen van Pinoso behoren tot de 
soort ‘Prunus amygdalus dulcis’. Het is ook deze 
boom die de eetbare amandelnoot voortbrengt. 
De boomgaarden worden beheerd door een hon-
derdtal lokale telers die in 1989 samen de coöpe-
ratieve ‘Mañan’ startten. Al jaren zijn zij de vaste 
leveranciers van de zoete amandelolie die we bij 
Weleda verwerken in onze producten. Naast aman-
delen verbouwt de coöperatie ook olijven en wijn. 
De boeren werken er uitsluitend volgens biologi-
sche principes en bewerken de grond uitvoerig om 
de luchtige, kalkhoudende aarde te beschermen 
tegen erosie en verzilting. Om de bodem vitaal te 
houden gebruiken ze compost en een natuurlijke 
beschermlaag uit klei als bodembedekking.  

Zuinig met water
“We zouden een veel hogere opbrengst kunnen 
realiseren, indien we intensiever zouden irrigeren,” 
vertelt landbouwingenieur Federico Samper, die 
al 17 jaar werkt voor Mañan. “We kiezen er ech-
ter bewust voor om dit niet te doen, aangezien 
we in deze streek erg zuinig moeten omspringen 
met water.” Hierdoor kan de oogst tijdens warme 
zomers heel beperkt zijn, en ook de noten zijn 
dan een stuk kleiner. Toch worden er op de markt 
-vanwege de enorme vraag- veel hogere prijzen 
betaald voor biologisch geteelde amandelen dan 
voor conventionele producten. Op die manier is de 
biologische amandelteelt wel rendabel. 
Wanneer de amandelen geoogst zijn, worden ze 
ter plaatse verwerkt tot olie volgens een biolo-
gisch gecertifi ceerd procedé. Regelmatige contro-
les staan garant voor de constante, hoogwaardige 
kwaliteit.

Wie zoet is…
Een groot deel van de amandeloogst wordt 
verkocht als eetbaar product. Het is dan ook 
geen toeval dat de Spaanse keuken zoveel zoe-
te lekkernijen kent op basis van amandelen. Dit 
is een erfenis van de Arabieren. Toen zij in de 
achtste eeuw na Christus het Iberisch schier-
eiland veroverden, brachten ze samen met de 
amandelboom ook heerlijke recepten mee. Het 
bekendste voorbeeld hiervan is marsepein. 
In de streek rond Valencia, waar ook Pinoso 
te vinden is, verwerkten Arabieren en Joden 
1.000 jaar geleden al gemalen amandelen en 
suiker tot een dulce, een klein snoepje. Uit de 
verder gelegen kuststad Alicante komt de Tur-
rón Duro, een vaste witte noga met amandelen. 
Wat verder noordwaarts, in Jijona, produceert 
men een zachte variant hiervan.
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De ultieme bescherming
De natuur heeft ervoor gezorgd dat de amandel-
bloesems en later ook de amandelnoten op alle 
mogelijke manieren worden afgeschermd van mo-
gelijk schadelijke invloeden. Alles begint met het 
groenachtige, harige omhulsel, dat eerst uitgroeit 
tot een vrucht om daarna te verschrompelen. 
Daarin verscholen zit de harde schaal waarbinnen 
de kostbare amandelnoot rijpt. De amandelvruch-
ten groeien pas vanaf drie tot acht meter hoogte, 
tussen de vele bladeren die hen als kleine speren 
omringen, zodat alleen de warmte van het zonlicht 
er doorheen kan dringen. Dankzij deze ingenieuze 
bescherming kunnen binnen in de vrucht de be-
langrijke stofwisselingsprocessen plaatsvinden 
waardoor amandelolie ontstaat. Deze zorgt er op 
haar beurt voor dat onze huid beschermd wordt 
tegen prikkels van buitenaf. ✿

Liefdesmedicijn Naast suiker en rozenwater zijn gemalen amandelen het belang-
rijkste ingrediënt van marsepein. In de middeleeuwen waren dit erg kostbare ingrediën-
ten. Daarom werd marsepein uitsluitend gemaakt door apothekers. Het was vooral be-
doeld als lekker geneesmiddel tegen allerhande kwaaltjes, als versterkend middel en zelfs 
als ‘liefdesmedicijn’. Vanaf de 17de eeuw kreeg marsepein de reputatie van snoepgoed en 
werd het als vast ingrediënt gebruikt in de bakkerijen.

tegen prikkels van buitenaf. 

Liefdesmedicijn 
rijkste ingrediënt van marsepein. In de middeleeuwen waren dit erg kostbare ingrediën-
ten. Daarom werd marsepein uitsluitend gemaakt door apothekers. Het was vooral be-
doeld als lekker geneesmiddel tegen allerhande kwaaltjes, als versterkend middel en zelfs 
als ‘liefdesmedicijn’. Vanaf de 17de eeuw kreeg marsepein de reputatie van snoepgoed en 
werd het als vast ingrediënt gebruikt in de bakkerijen.

Zelf 
amandelmelk maken? 

Lees ons recept 
op pagina 30!

10
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» Als gevolg van een huidaandoening is mijn huid erg gevoe-
lig en kwetsbaar. Het gebruik van zeep en dergelijke is voor 
mij dus niet aan de orde. Ik was dan ook erg benieuwd wat 
Amandel Verzachtende Douchecrème met mijn huid zou doen. 
Het is een klein wondertje: geen irritaties, geen jeuk, geen 
branderige plekken. Mijn huid voelt fris, schoon en zacht aan. 
Een geschenkje voor mijn 60-jarige vel. « 
Reactie van een tevreden tester 

Wanneer je huid 
 extra zachtheid 
kan gebruiken…

Steeds meer mensen hebben last van een gevoelige huid. Daarom is er nu ook Amandel 
Verzachtende Lichaamsverzorging, een welkome aanvulling bij Amandel Verzachtende 
Gezichtsverzorging.  Maar wat is een gevoelige huid precies? En wat maakt zoete amandelolie 
zo geschikt voor huidverzorging? Product Specialist Mischa van der Geest legt uit.

Tekst: Marthe Van Campenhout

Hoe weet je eigenlĳ k of je een 
 gevoelige huid hebt?
Mischa van der Geest: “Een gevoelige huid heeft 
een verstoorde barrièrefunctie, waardoor ze een 
lagere weerstand heeft tegen externe prikkels. 
Als compensatie zal ze zichzelf beschermen door 
harder te worden. Ook kan ze plaatselijk geïrriteerd 
raken of droger, ruwer en/of schraler worden. Dus 
wanneer je huid droog, trekkerig of schraal aan-
voelt, of rode plekken, uitslag of jeuk vertoont, is 
ze waarschijnlijk gevoelig. Deze symptomen kun-
nen zowel op je gezicht als op bepaalde zones 
op je lichaam voorkomen, bijvoorbeeld je handen, 
knieën of ellebogen. Tijdens de koudere maanden 
van het jaar heb je er meestal meer last van, omdat 
de lucht in huis dan droger is en de temperatuur-
verschillen met de buitenlucht groter zijn.”

Hoe krĳ g je een gevoelige huid?
Mischa van der Geest: “Veel mensen worden met 
een gevoelige huid geboren. Heeft een van je 
ouders er last van, dan is de kans groot dat jij het 
vroeg of laat ook krijgt, aangezien het vaak erfe-
lijk bepaald is. Daarnaast zijn hormonale veran-
deringen een belangrijke oorzaak. Zo kan je huid 
plotseling een stuk gevoeliger worden tijdens de 
puberteit, zwangerschap, of overgang. We merken 

echter dat steeds meer mensen een gevoelige 
huid krijgen als gevolg van omgevingsfactoren of 
levensstijl. De belangrijkste oorzaken zijn vervui-
ling, stress, voeding en het gebruik van bepaalde 
schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten.”

Wat kun je zelf doen?
Mischa van der Geest: “Door te zorgen voor een 
gezonde levensstijl met voldoende slaap, even-
wichtige voeding en een gezonde dosis lichaams-
beweging zorg je alvast voor een goede basis. 
Verder raden we aan om je huid te verzorgen met 
milde, natuurlijke producten die haar zo weinig 
mogelijk prikkelen zodat ze tot rust kan komen. 
Hierbij is het belangrijk om synthetische ingredi-
enten te vermijden.”

Waarom is zoete amandelolie zo 
geschikt voor de verzorging van de 
gevoelige huid?
Mischa van der Geest: “Zoete amandelolie is een 
zeer lichte, bijna transparante en geurloze olie die 
door koude persing uit de noot wordt gewonnen. 
Dankzij haar lichte structuur wordt ze goed door 
de huid opgenomen. De aanwezigheid van onver-
zadigde vetzuren versterkt de hydrolipidenfi lm 
van de huid en beschermt tegen uitdroging.” ✿

12
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Amandel Verzachtende Reinigingsmelk verwij-
dert onzuiverheden en make-up zonder te irriteren en 
houdt de natuurlijke vochtbalans op peil. Parfumvrij.

Amandel Verzachtende Gezichtsolie verzorgt de 
gevoelige huid en helpt haar natuurlijke elasticiteit 
te herstellen. De olie wordt gemakkelijk door de huid 
opgenomen en is zeer geschikt als intensieve, aan-
vullende verzorging tijdens de nachtelijke opbouw-
fase. Kan ook gebruikt worden om oogmake-up in alle 
zachtheid te verwijderen. Parfumvrij.

Amandel Verzachtende Gezichtscrème helpt de 
gevoelige huid bij het terugvinden van haar natuur-
lijke evenwicht en ondersteunt tegelijkertijd de ge-
zonde, opbouwende huidfuncties. Geschikt als dag- 
en nachtcrème. Beschikbaar in een rijkere en lichtere 
(light) variant. Parfumvrij.

Amandel Verzachtende Lichaamsverzorging kalmeert de gevoelige huid en herstelt haar 
natuurlijke balans. De producten reinigen, voeden en beschermen op milde wijze zodat de 
huid weer zacht en soepel wordt.

Nieuw
Amandel Verzachtende 

Lichaamsverzorging

Aangepaste verzorging 
voor de gevoelige gezichtshuid

Amandel Verzachtende Handcrème verzorgt 
de handen intensief en brengt de huid tot rust. 
Tests door een onafh ankelijk instituut tonen aan 
dat de hydratatie van de huid 24 uur na het aan-
brengen met 9,5%  is toegenomen.

Amandel Verzachtende Bodylotion helpt rood-
heid verminderen, heeft een kalmerend eff ect en 
vermindert het trekkerige gevoel zodat de huid 
weer soepel en zacht wordt.
Tests door een onafh ankelijk instituut tonen aan 
dat de hydratatie van de huid 24 uur na aanbren-
gen van Amandel Verzachtende Bodylotion met 
32,5% is toegenomen.

Amandel Verzachtende Douchecrème reinigt 
de (zeer) gevoelige huid uiterst mild en zacht 
dankzij de zeepvrije formule.

Nog meer tips voor de 
gevoelige huid? Surf naar 

weleda.be/
amandel

Waarom kiezen voor Amandel 
Verzachtende Lichaamsverzorging?
»  Kalmeert en verzorgt de (zeer) gevoelige huid 
»  Zorgt voor langdurige hydratatie
»  Herstelt de natuurlijke balans van de huid
»  pH-huidneutraal 
»  Zonder synthetische toevoegingen

Ook je gezicht verdient natuurlijke zachtheid en bescherming. Amandel Verzachtende 
Gezichtsverzorging verhoogt de natuurlijke weerstand van de huid en brengt haar tot rust, 
zodat ze opnieuw gaat stralen.

Tip: Ontspannende 
gezichtsmassage
Verdeel een paar druppels Amandel Ver-
zachtende Gezichtsolie gelijkmatig over de 
handpalmen en druk de olie dan zacht op je 
gezicht. Wrijf vervolgens stevig in je handen 
tot ze lekker warm aanvoelen. Leg de hand-
palmen op het gezicht zodat je de warmte 
ook daar voelt en wrijf daarna met beide 
handpalmen zorgvuldig van de neus naar bui-
ten toe en over de hals en het decolleté. Een 
heerlijk ritueel om de dag mee af te sluiten.
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“Dagelijks spreek ik mensen over hun schoon-
heidsrituelen. En zowel in mijn eigen praktijk als 
tijdens lezingen of events valt het me op dat ie-
dereen erg bewust bezig is met huidverzorging 
en dat steeds meer mensen kiezen voor natuur-
lijke producten. Wat ik helaas ook telkens weer 
vaststel, is dat we vaak te weinig aandacht be-
steden aan de reiniging van het gezicht, of hier 
niet de juiste producten voor gebruiken.
Zo krijg ik vaak reacties als ‘Ik gebruik geen 
 make-up, dus ik hoef mijn gezicht niet te reinigen’, 
‘Ik was mijn gezicht gewoon met water’ of ‘Ik 
ben ’s avonds gewoon te moe voor het gedoe 
met watjes’. En zo was er ook een dame die trots 
vertelde dat ze haar gezicht elke avond schoon-
maakte met een fl ink stuk ouderwetse zeep.

Ik beschouw het dan ook als een persoonlijke 
uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen zich 
bewust wordt van het belang van een goed reini-
gingsritueel met milde en huidvriendelijke produc-
ten. Waarom dit zo belangrijk is? Elke dag scheidt 
de huid afvalstoff en uit en brengt deze naar de 
bovenste huidlaag, de hoornlaag. Bovendien ko-
men er ook fi jne stoff en en vuil uit de lucht op 
de gezichtshuid terecht. Als we dit niet dagelijks 
verwijderen, kan de huid onrustig of gevoelig gaan 
reageren of zelfs verstopt raken. Denk maar aan je 
ramen: deze worden ook vies door stoff en van bui-
tenaf. Bovendien kan een verzorgende crème veel 
sneller intrekken en beter haar werk doen op een 
schone huid. Je auto ga je toch ook eerst grondig 
wassen alvorens te waxen?

Heb je een eerder vochtarme, droge of rijpe huid, 
dan raad ik de combinatie van Milde Reinigings-

»Tijd maken voor je 
reinigingsritueel geeft een 

goed gevoel en bevordert 
de ontspanning «

melk en Verfrissende Gezichtstonic op basis van 
hamamelis aan. Breng eerst wat reinigingsmelk 
aan op je handen - hierbij heb je dus niet nood-
zakelijk een watje nodig- en verwijder die met 
een vochtig washandje of door wat water over je 
gezicht te plenzen. Dep je gezicht droog met een 
handdoek. Doe vervolgens wat Verfrissende Ge-
zichtstonic in het kommetje van je hand, plaats de 
handen op elkaar en druk ze op de huid van je ge-
zicht en hals. Daarna kun je bijvoorbeeld je tanden 
poetsen, zodat de tonic tijd heeft om in de huid 
te trekken. De samenstelling zorgt ervoor dat de 
poriën zich sluiten en dat de pH-waarde van de 
huid zich herstelt. Je huid is nu optimaal voorbe-
reid voor een verdere verzorging met een serum 
en/of crème.

Wie belang hecht aan snelheid en gebruiksgemak, 
kan kiezen voor 2-in-1 Reiniging, ook op basis van 
hamamelis. Deze melkachtige tonic combineert 
een milde reiniging en het verfi jnen van de poriën 
in één stap. Het product is echter vooral geschikt 
voor de vette, gecombineerde of mannenhuid. 
Wie een normale tot vochtarme, droge of rijpe 
huid heeft, kan bij het gebruik ervan merken dat 
de huid droger, schraler en soms ook gevoeliger 
wordt. Houd je het toch graag eenvoudig, kies 
dan voor Amandel Verzachtende Reinigingsmelk, 
die je gewoon met je handen op je gezicht kunt 
aanbrengen en daarna afspoelt met water. Dit is 
trouwens ook mijn advies bij een gevoelige, zeer 
jonge of onrustige huid met acné.

‘Moet ik mijn huid ’s ochtends én ’s avonds schoon-
maken?’ is een vraag die ik regelmatig krijg. Wil je 
een optimaal resultaat, dan adviseer ik om dit in-
derdaad twee maal per dag te doen. Zeker als je 

een gecombineerde, onreine of vette huid hebt, is 
het belangrijk om elke ochtend en avond het over-
tollige talg en eventuele andere onzuiverheden te 
verwijderen tijdens een grondige reiniging. Heb je 
een ander huidbeeld en vind je twee maal per dag 
teveel van het goede, dan raad ik aan om te kiezen 
voor een reiniging ’s avonds.

Zo zie je maar dat een dagelijkse milde reiniging 
van je gezicht en hals zeer makkelijk kan zijn en 
prima te integreren valt in je dagelijkse verzorging. 
Door het moment waarop je met je handen je ge-
zicht aanraakt volop te beleven en je huid bewust 
te voelen, wordt dit een klein verwenmoment voor 
jezelf dat je na een tijdje niet meer kunt missen. 
Slechts een paar minuten per dag bewust en zorg-
vuldig met jezelf bezig zijn, geeft een goed ge-
voel, bevordert de ontspanning en dat is dan weer 
gunstig voor je gezondheid.

Ik wens je veel plezier met je reinigingsritueel en 
weet zeker dat je profi jt gaat hebben van deze 
goede, dagelijkse gewoonte.”  ✿

Schone én groene groet,
Daniëlle

Studio Natuurzuiver

Tip van Daniëlle Wil je je huid een dieptereiniging geven? Maak dan een lichte, natuurlijke scrub door 
Amandel Reinigingsmelk te vermengen met wat biologische couscous, gierst of quinoa. Dit papje breng je zonder 
druk van je vingers op de huid aan. Laat vervolgens met kleine ronddraaiende bewegingen van de vingertoppen 
van je ring- en middelvinger de ‘korrels’ over je huid glijden. Zo verwijder je op een uiterst zorgvuldige manier de 
dode opperhuidcellen. Als gevolg hiervan gaat de huid zachter aanvoelen, verfi jnt de huidstructuur en wordt de 
doorbloeding gestimuleerd. Het resultaat? Een stralende huid en een gezonde roze blos op de wangen!

Weleda-schoonheidsspecialiste Daniëlle Oote-
man helpt mensen om hun huid op een natuurlijke 
manier te verzorgen, zodat ze weer gaan stralen 
van binnenuit. Ze laat ons meegenieten van haar 
gezonde tips en ervaringen.



Over vuur, vrouwelijkheid 
en vernieuwing

Tijdens de voorbije winter heb ik de bijl 
gezet in de berk in mijn tuin, en dat deed 
pijn. Toen de boom weg was, miste ik hem 
erg. Maar in ons klimaat heb je gewoon 
een goede voorraad brandhout nodig om 
de winter door te komen. Dankbaar heb ik 
genoten van het verwarmende vuur met de 
helderoranje gloed, echt heel anders dan 
het schoorvoetend branden van beuken- of 
eikenhout, of het drukdoenerig geknetter 
van zachte houtsoorten als els en wilg.

Natuurlijk heb ik meteen een nieuwe 
boom geplant na het rooien van de berk. 
Dat boompje komt alweer hoog boven het 
schuurdak uit, en toen de eerste vogeltjes 
erin landden, een teken dat de boom in de 
natuursamenhang was geaccepteerd, was 
ik gerustgesteld.

Nu de lente eraan komt, 
geniet ik ook volop van 
de berken in de Weleda-
tuin. Ze zijn volledig in 
hun element met hun 
lichte, witte gestel en 
de talloze kleine, jeug-
dig blijvende blaadjes. De berk heeft altijd, 
in volkswijsheden, sages en mythologieën, 
symbool gestaan voor lente, lichtheid, vrou-
welijkheid, jeugd en vernieuwing. Ook bij 
Weleda heeft de berk een bijzondere sta-
tus. Zo verwerken we niet alleen berken-
extract in onze producten, maar planten 
we ook telkens een berkenboompje wan-
neer een van onze medewerkers een kindje 
krijgt. Er zijn dus wel meer Weleda-mede-
werkers die erg blij worden van het steeds 
groeiende bosje in de tuin.” ✿

en vernieuwing
De lente komt eraan, maar de winter is nog niet helemaal 
vergeten. Jan Graafl and, hoofdtuinman van de biodynamische 
Weleda-tuin in Zoetermeer, is dankbaar voor wat geweest is 
en kijkt uit naar wat komen gaat.
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Natuurlĳ k fenomeen
Cellulite ontstaat wanneer de huid haar natuur-
lijke elasticiteit verliest en vetcellen zich ophopen. 
Na verloop van tijd drukken deze cellen door het 
verzwakte bindweefsel van het huidoppervlak. 
Dit verschijnsel doet zich meestal voor op je dijen, 
heupen en billen. Ook al kun je het niet helemaal 
vermijden, toch helpt het om regelmatig te bewe-
gen en gezond en gevarieerd te eten. Daarnaast 
is voldoende water drinken erg belangrijk. Alcohol 
en koffi  e kun je dan weer beter vermijden, want 
die zorgen ervoor dat je lichaam meer vocht vast-
houdt.

Natuurlĳ ke oplossing
En ook de natuur kan je een handje helpen. Ber-
kenblaadjes bevatten immers een hoog gehalte 
aan saponine en tannine, stoff en met een vocht-
afdrijvende werking. Bovendien zijn ze rijk aan fl a-
vonoïden. Dit zijn antioxidanten die de huid helpen 
beschermen tegen vrije radicalen. In onze Berken-
serie, bestaande uit Berken Cellulitis Olie, Berken 
Douchepeeling en Bio Berken Extract, maken we 
dankbaar gebruik van deze krachtige werkstoff en. 
We gebruiken hiervoor blaadjes die met de hand 
worden geplukt in de lente, wanneer ze het maxi-
mum aan actieve stoff en bevatten. Ze worden 
meteen verwerkt tot een extract zodat hun werk-
zaamheid niet verloren gaat.

Parels voor een gladdere huid
Een eerste stap om je huid strakker en gladder te 
maken, is het verfi jnen van je huidbeeld. We ad-
viseren om je douchecrème twee maal per week 
te vervangen door Berken Douchepeeling. Naast 
berkenextract bevat deze peeling natuurlijke, 
afb reekbare korreltjes op basis van bijenwas en 

carnaubawas. Dankzij de unieke samenstelling is 
dit product ook geschikt voor de gevoelige huid. 
Daar waar de meeste peelings ervoor zorgen dat 
een gedeelte van de opperhuid wordt verwijderd, 
maakt Berken Douchepeeling enkel de dode huid-
cellen los.

Afname van de dĳ -omtrek
Vervolgens raden we aan om twee maal per dag 
buik, billen en dijen in te masseren met Berken Cel-
lulitis Olie. Extract van berkenblaadjes stimuleert 
de vetafb raak in de onderste huidlagen en de af-
voer van afvalstoff en en vocht. Tarwekiemolie en 
extract van rozemarijn bevorderen de doorbloe-
ding en verstevigen het bindweefsel. Je huid gaat 
steviger en gladder aanvoelen en de omtrek van je 
dijen kan zelfs enkele centimeters afnemen .

Zuiver van binnenuit
Je kunt dit nog extra ondersteunen met een reini-
gende kuur. Bio Berken Extract op basis van ber-
kenblad en vers citroensap ondersteunt de nier-
functie bij de natuurlijke afvoer van afvalstoff en 
en geeft het lichaam opnieuw vitaliteit. Ideaal als 
detoxkuur in de lente. ✿

Een natuurlijke oplossing voor 
cellulite met de zuiverende 
kracht van berkenblaadjes

Berken Cellulitis Olie: 
bewezen resultaat!
 Gladheid van de huid: +21%*
 Huidelasticiteit: +20%*
 Stevigheid van de huid: +35%*
* Onderzoek door onafh ankelijke instituut Derma Consult bij 
vrouwen van 41 tot 59 jaar die gedurende vier weken twee 
maal per dag Berken Cellulitis Olie gebruikten.

Meer tips op 
weleda.be/

berken
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Cellulite… Ook al is het iets heel natuurlijks en heeft bijna 90% van de vrouwen ermee te 
maken, toch geven de meeste dames de voorkeur aan een gladde en stevige huid. Door 
gezond te eten en regelmatig te sporten stimuleer je de processen in je lichaam die zorgen 
voor een stralende huid. Dit kun je extra ondersteunen met onze Berken-producten, die 
dankbaar gebruik maken van de zuiverende kracht van berkenblaadjes.

Tekst: Marthe Van Campenhout | Foto: Jürgen Doom
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Tweeduizend jaar geleden bestond Europa voor een groot deel uit aaneengesloten 
bosgebied. Vandaag de dag zijn deze oerbossen bijna geheel verdwenen, op een aantal 
gebieden in Oost-Europa en Rusland na. Deze ongerepte wouden vormen een unieke 
omgeving waar heel wat uiteenlopende planten en dieren leven. WWF en Weleda slaan de 
handen in elkaar om ervoor te zorgen dat deze waardevolle ecosystemen niet verdwijnen. 
En ook jij kunt helpen.

Tekst: Marthe Van Campenhout
Foto’s: WWF

Parels van 
 ongerepte natuur
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Europees natuurpatrimonium
Oerbossen, in het Engels ‘virgin forests’ genoemd, 
zijn de laatste gebieden waar de natuur overleeft 
in de meest pure vorm. Oerbossen vormen complexe 
ecosystemen waar zaailingen, jonge, volwassen en 
oude bomen elkaar afwisselen. Dode bomen en ont-
bindende stronken zijn er even belangrijk als levende 
bomen. Samen vormen zij een omgeving waar heel 
wat uiteenlopende planten en dieren gedijen.
Tot nu toe konden de Europese oerbossen overle-
ven door hun ontoegankelijkheid en door de lage 
economische waarde van het hout. Momenteel 
zijn ze echter bedreigd omwille van de socio-eco-
nomische druk die onder andere voortkomt uit de 
stijgende vraag naar hout.
WWF ijvert al meer dan 10 jaar voor het behoud 
van dit natuurpatrimonium. Aan de hand van be-
staande nationale gegevens worden de gebie-
den systematisch in kaart gebracht. Dit gebeurt 
in nauwe samenwerking met nationale en lokale 
overheden en met partners uit de academische 
sector. Sinds 2012 zijn de bossen dankzij hun in-
spanningen wettelijk beschermd. Vijf bosgebie-
den staan inmiddels op de lijst om erkend te wor-
den als Unesco World Heritage-site.

Het groene hart van Europa
Oerbossen vormen de habitat van heel wat plan-
ten zoals de zilverspar, de bloemkoolzwam of het 

De oerbossen spelen een cruciale rol op het vlak van natuurbehoud, biodiversiteit en het 
‘gezond’ houden van Europa. Daarom ijvert WWF al jaren voor het voortbestaan ervan. 
Omdat deze parels van ongerepte natuur ons erg dierbaar zijn, zal Weleda hierbij een handje 
toesteken. Het is ons doel om via een grootschalige campagne geld in te zamelen zodat 
we WWF kunnen helpen bij de inventarisatie van 20.000 ha oerbossen in de Roemeense 
Karpaten. Deze zone maakt deel uit van het grootste stuk wilde natuur in Europa, dat zich 
uitstrekt over 300.000 hectaren.

Help Weleda en WWF om de 
laatste oerbossen te behouden

venusschoentje, de grootste in Europa voorko-
mende orchideeënsoort. Ook vormen ze een thuis 
voor heel wat dieren waaronder everzwijnen, her-
ten, wolven, lynxen en beren. Ze zijn bijgevolg cru-
ciaal voor de biodiversiteit in Europa. Bovendien 
spelen ze een grote rol in het ‘gezond houden’ van 
de lucht in onze streken, aangezien ze koolstofdi-
oxide vasthouden en zuurstof afgeven, meer nog 
dan gewone bossen met minder biodiversiteit.
Maar ook om andere redenen zijn ze van onschat-
bare waarde. Costel Bucur, Regionaal Directeur 
Bossen en Beschermde Gebieden bij WWF, legt 
uit: “Dankzij de wetenschappelijke en technische 
evolutie hebben we vandaag de dag inzicht in de 
DNA-structuur van bomen en van volledige eco-
systemen. Dit stelt ons in staat om zelf bossen 
aan te planten en verder te ontwikkelen. Maar 
soms gaat het mis, en dan keren we toch steeds 
weer terug naar de oerbossen om daar te obser-
veren hoe de natuur evolueert. Deze unieke bron 
van kennis mag dus zeker niet verloren gaan.”
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Plantenportret: 
Berk 
(Betula alba)

Help ons WWF te helpen
Wellicht wil ook jij je steentje bijdragen om ervoor 
te zorgen dat de oerbossen niet verdwijnen. En dat 
kan… door onze producten te kopen! Van 21 maart 
tot en met 10 april 2016 doneert Weleda per ver-
kocht product 1 euro aan WWF. 
Met het ingezamelde geld zullen we WWF helpen 
om twee gebieden in het zuidwesten van Roe-
menië, Caras Severin en Hunedoara, samen goed 
voor 20.000 ha, te identifi ceren. Via deze inven-
tarisatie leert WWF de lokale planten, dieren en 
ecosystemen beter kennen, zodat daarna de no-
dige maatregelen kunnen worden genomen om 
ze verder te beschermen, zoals bijvoorbeeld het 
creëren van de ecologische corridors voor betere 
overlevingskans van dieren en planten. ✿

Wist je dat…
»  Bijna 50% van de oorspronkelijke 

bossen op aarde is verdwenen?

»  Slechts 10% van het overgebleven 
bos beschermd gebied is?

»  Per jaar bijna 8,8 miljoen hectare 
natuurlijk bos verdwijnt?

»  80% van alle plant- en diersoorten 
bosgebied nodig heeft om te kunnen 
overleven?

»  Bossen er mee voor zorgen dat 
 regen ontstaat?

»  De oerbossen 13.000 verschillende 
plant- en diersoorten herbergen?

»  Bossen fungeren als belangrijke 
luchtzuiveraar?

»  Er nog 6.000 bruine beren 
 leven in de Roemeense oerbossen?

»  De grootste zilverspar (Abies 
alba) die tot nu toe werd gemeten te 
vinden is in een van de Roemeense 
oerbossen? 

»  Deze boom 62,5 meter hoog is?

Meer lezen?
Surf naar 

weleda.be/
oerbos

1 product kopen = 
€1 voor WWF

Plantenportret: Plantenportret: 
Berk 
(Betula alba)

De berk staat al eeuwenlang bekend om zijn bij-
zondere eigenschappen. Zo gebruikten de Germa-
nen berkensap als schoonheidsmiddel en als on-
dersteuning bij koorts en maagaandoeningen. Ook 
had men toen al begrepen dat de berk kan helpen 
om gewicht te verliezen en de natuurlijke vetver-
branding te stimuleren. 

De berkenboom is een ware kampioen wat stof-
wisseling betreft. Tijdens zonnige lentedagen 
wordt maar liefst 500 liter vocht door de wortels 
naar de takken gepompt, om vervolgens via de 
blaadjes te worden afgegeven aan de omgeving. 
Dit getuigt van een enorme vitaliteit, die het 
sterkst voelbaar is in mei en juni. Gedurende deze 
periode bevatten de jonge blaadjes een enorm 
hoog gehalte aan saponine en tannine, stoff en 

met een vochtafdrijvende werking. Bovendien 
zijn ze dan extra rijk aan fl avonoïden. Dit zijn anti-
oxidanten die de huid helpen beschermen tegen 
vrije radicalen.

Het is dan ook geen toeval dat we de blaadjes 
in de lente verzamelen. Een voor een worden ze 
van de takken geplukt om ze verder te verwerken. 
Jaarlijks wordt 500 ton aan verse berkenblaadjes 
verzameld in de Vogezen. Ze voldoen aan speci-
fi eke biologische criteria, wat ter plaatse tijdens 
de pluk streng gecontroleerd wordt. Zo snel mo-
gelijk na het plukken gaan de blaadjes naar de ver-
werkingseenheid, waar het blaadjesextract wordt 
verkregen volgens een uniek afk ookproces. Op die 
manier behouden ze zoveel mogelijk hun werk-
zame stoff en.
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  Citrus Hydraterende Bodylotion 
bevat ingrediënten zoals biologische 
aloë vera, kokosolie en sesamolie die je 
huid hydrateren en verfrissen. Ideaal na 
het zonnen!

  Citrus Verfrissingsolie houdt je huid soe-
pel en zacht en omhult je met een heerlijke 
citrusgeur. 

  Citrus Deodorant bevat geen aluminiumzou-
ten. De combinatie van etherische oliën heeft 
een licht antibacteriële werking en neutraliseert 
onaangename geurtjes.

  Citrus Hand- en Nagelcrème ondersteunt de groei 
van gezonde, mooie nagels en herstelt de natuurlijke 
beschermlaag van de huid. Resultaat: soepele en zachte 
handen met verzorgde nagels.

  Citrus Verfrissingsdouche verzorgt de huid tijdens het 
douchen in alle zachtheid, zodat ze niet uitdroogt. De romige 
crème verrijkt de natuurlijke beschermlaag van de huid. De op-
wekkende geur van zongerijpte citroenen zorgt voor een frisse 
start van de dag.
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Zomerfruit 
op je huid!

Wij kijken alvast uit naar een 
lekker warme zomer. En met onze 
heerlijk frisse Citrus-producten 
vind je snel verkoeling wanneer 
de temperaturen de hoogte in 
schieten. 

Foto: Jürgen Doom



Verfrissende dorstlesser
Van alle noten bevat de amandel bovendien het meeste 
calcium en daarom is het ook een goede zuivelvervan-
ger. Waar zuivel verzurend is en daarmee verouderend 
werkt, zijn amandelen alkaliserend, wat betekent dat 
het zuur-base-evenwicht in het lichaam wordt hersteld. 
Daarnaast is calcium uit plantaardige bronnen interes-
sant vanwege de goede verhouding magnesium en 
fosfor, waardoor het calcium beter wordt opgenomen.

Wist je dat amandelmelk uit de supermarkt vaak slechts 
2% amandelen bevat en vooral bestaat uit water, conser-
veringsmiddel en suikers? Met dit recept maak je gewoon 
je eigen pure en voedende amandelmelk. Laat de zomer 
maar komen met deze heerlijke, verfrissende dorstlesser!

Ingrediënten:
 » 250 gram amandelen
 » 1 liter water 
 »  3 à 4 dadels (of eventueel wat ahornsiroop of honing 

naar smaak)

Bereiding:
1.  Laat de noten ’s nachts weken in een kom met water.
2.  Doe alle ingrediënten in de blender en maal ze fi jn.
3.  Zeef het amandelmengsel met behulp van een heel 

fi jne zeef en vang de melk op in een kom.
4.  Eventueel kun je wat vanille en een snufj e zeezout 

toevoegen bij de eerste stap.

Voed 
je huid van 
binnenuit met 
zelfgemaakte 
amandelmelk

Tips:
»  Voeg wat kokosolie toe voor een 

nog romiger eindresultaat.
»  Meng wat fruit erdoor voor een 

zuivelvrije smoothie.
»  Gebruik het amandelmengsel dat 

overblijft voor het maken van 
burgers, koekjes of brood.
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Meer
lezen?
Abonneer je op onze 
maandelĳ kse nieuwsbrief!
Elke maand ontvang je als eerste ons nieuws, 
advies en interessante weetjes. Surf naar 
weleda.be/meerlezen

Volg ons ook op Facebook:
www.facebook.com/WeledaBE

Weleda Consumentenservice
Weleda Benelux SE
Ubicenter A, Philipssite 5, 
Bus 25, 3001 Leuven
info@weleda.be, Tel: 016 40 66 24
Fax: 016 40 01 84

Nuttige adressen
Weleda werd opgericht door Rudolf Steiner 
vanuit de antroposofi sche levensvisie. Meer 
informatie over antroposofi e in Vlaanderen 
vind je hier:

Vita é Sana
Vereniging voor Antroposofi sche 
Gezondheidszorg
www.vitaesanavzw.be Tel.: 0476 / 562 491

Artésana
Beroepsvereniging voor kunstzinnige 
therapeuten op antroposofi sche basis 
www.artesana.be

Via Libra
Beweging voor vernieuwing van de 
cultuur, denkend en handelend vanuit 
de antroposofi e
www.via-libra.be Tel.: 03/237.87.10

De kleine Johannes
Antroposofi sch kunstencentrum
www.kleinejohannes.be

Amandelen zitten boordevol minera-
len, eiwitten en goede vetten, die de 
huid voeden en voorkomen dat deze 
uitdroogt. Bovendien zijn amandelen 
rijk aan vitamine E, een antioxidant 
die beschermt tegen vrije radicalen, 
die onder andere worden geactiveerd 
door zonlicht. Het ideale ingrediënt 
voor een recept om de eerste zomer-
stralen mee op te vangen!

Tekst: Maaike Lamers
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We beloven geen wonderen. We geven ze door. weleda.be

Amandel
Verzachtende Lichaamsverzorging
» Kalmeert en verzorgt de (zeer) gevoelige huid
» Zorgt voor langdurige hydratatie 
» Herstelt de natuurlijke balans van de huid

Amandel

New


