


Ontdek hoe jouw huid
kan stralen.

Vind jij het belangrijk om een natuurlijke glow te
zien aan jouw huid.
Wil jij graag simpele en goed toepasbare tools
om jouw huid op z'n best te laten zijn.

Geloof jij dat de duurste crème een
wondermiddel is en dat je er zelf niet veel meer
aan hoeft te doen dan alleen die crème
smeren. Dan is dit e-book niks voor jou.

Maar weet jij dat een gezonde leefstijl zeker
bijdraagt aan hoe je eruit ziet en wil je weten
wat JIJ kunt doen.
Lees dan verder en ontdek de 10 simpele
geheimen naar een mooie stralende huid.

Ga er mee aan de slag en al binnen enkele
dagen zul je een verschil merken in je huid, en
zelfs hoe je je voelt.

Je voelt je lekkerder en je huid zal meer stralen.



Over ons.

Wat zal er gebeuren als je gaat werken aan de meest
prachtige versie van jezelf. Of het nu gaat om van
binnen of van buiten te werken aan jou schoonheid.
Ons doel is jou te laten stralen en helemaal blij met
jezelf te zijn.

Mijn naam is Cindy Bos. 
Schoonheidsspecialist sinds 1996.

Schoonheid komt van binnenuit en wordt weerspiegeld
aan de buitenkant. 
Een filosofie waar ik volledig achter sta.
De maakbare schoonheid, zoals we die nu steeds
meer gaan zien, staat ver van mij af. 

Als specialist in de schoonheid wil ik juist jouw
uniekheid benadrukken. Want jij bent uniek.

Door op een holistische manier (de mens als geheel)
met jou samen te werken zijn we in staat om
oplossingen te bieden voor de langere termijn.

In onze salon zetten we behandelingen en apparatuur
in die de huid stimuleren in het vermogen om zichzelf te
verbeteren. Geen kunstmatige stoffen of een
onnatuurlijke look.
We zetten dus je huid aan het werk zodat jij de beste
versie van jezelf wordt.



Je mondhoeken en je oogleden gaan meer hangen.
Je ogen worden wat roder, kunnen zwellen en er
ontstaan donkere kringen.
Je huid wordt doffer en bleker.
Er ontstaan zichtbaar meer fijne lijntjes.
Er is meer kans op ontstekingen en puistjes.
Irritatie gevoeligheid verhoogd.

Zorg voor voldoende slaap.
 

De eerste basisbehoefte voor je huid is slaap. Te weinig
slaap heeft een negatief effect op je lichaam.
Waarschijnlijk zelfs meer dan je ooit gedacht had.

Het effect na een aantal nachten minder slapen.

Hoe komt dit nu allemaal.
We hebben onze slaap nodig om onze huid te
herstellen van zonschade en huidirritatie.

Wanneer we een aantal nachten minder slapen wordt
ons stresshormoon verhoogd aangemaakt. 
Het stress hormoon, genaamd Cortisol, maken we aan
in tijden van.... jawel, STRESS.  

Bij stress denken we al snel aan een te volle agenda
maar er zijn veel meer situaties waarin je lichaam het
stress hormoon aanmaakt. Zo ook te weinig slaap.
Langdurig verhoogde Cortisol levels in ons bloed geeft
een aantal minder gewenste effecten. Met name op
onze huid en eetbehoefte.

Tip 1



Verhoogd Cortisol beinvloed de aanmaak van de
hoeveelheid hyaluronzuur in je huid.
Een lastig woord. Je hoort het woord vaak in reclame en
ziet het regelmatig op je pot crème staan. 

Hyaluronzuur is een stof die in staat is om vocht vast te
houden in je huid. Hoe meer Hyaluronzuur in je huid
aanwezig hoe beter gehydrateerd je huid is. M.a.w. je
huid is minder droog.
Dus.... te weinig Hyaluronzuur zorgt voor een droge en
trekkerige huid.

Te weinig Hyaluronzuur zorgt ook voor een minder
goede barrière functie van je huid. Een slechte
huidbarrière laat vocht sneller verdampen en bacteriën
makkelijker door. Hierdoor ontstaan irritaties door
stoffen van buitenaf.
Denk bij irritatie aan puistjes, ontstekingen en eczeem.
Beter slapen verminderd ook deze huidproblemen.

Meer Cortisol in je bloed geeft ook verhoogde
suikerlevels in je bloed. Meer suikers betekend meer
collageen verklevingen.
Ik leg het uit. 

Collageen is een eiwit dat voor de stevigheid van
onze huid zorgt. Hoe soepeler en losser onze
collageenstrengen zijn hoe beter onze huid eruitziet. 
Je ervaart minder huidverslapping en minder fijne
lijntjes.
Door de suikers in ons bloed wordt Collageen stugger
en verkleefd aan elkaar.



Nu is het ook nog eens dat tijdens onze slaap
doorgaans meer nieuw collageen wordt gebouwd in
onze huid.

Dus.... minder slaap is meer verkleving en minder
aanmaak van nieuwe vezels. 
Voldoende slaap maakt de huid daarom strakker en en
verhoogd het aantal collageen vezels.

Tip: wil jij weten hoe het met het collageen in je huid gesteld
is. Kijk eens naar je rug van je hand. Pak de huid op tussen
2 vingers en kijk of het terug veert.
Ja? Gefeliciteerd, Je Collageen vezels zijn nog veerkrachtig.
Nee? Blijft je huid iets omhoog of veert het maar langzaam
terug? Dan is meer collageen geen overbodige luxe. In tip 4
kom ik hierop terug.

Overdag is je huid heel druk met zich verdedigen
tegen de straling van de zon en tegen vrije radicalen
(stoffen die je huid aanvallen).
In de nacht kan je huid juist de focus leggen op de
opbouw. In de nacht worden voedingsstoffen beter
opgenomen. Om deze reden is het belangrijkste doel
van je crème in de nacht voeden en overdag juist
beschermen.

Tijdens je slaap is de bloedtoevoer naar je huid ook
beter. een slaaptekort zorgt voor een slechtere
huiddoorbloeding.
De nummer 1 reden dat je huid er, na een nachtje
slecht slapen, doffer uitziet en wallen zichtbaar worden.



Door het transpireren tijdens het bewegen verlies je
gifstoffen. Ook wel afvalstoffen genoemd. Deze
belasten je lichaam. Gifstoffen worden o.a.
opgeslagen in ons onderhuids vetweefsel. Dit ligt
direct onder je huid. Een samenklontering hiervan uit
zich in cellulite. Minder afvalstoffen in onze
bloedbaan zorgen voor een betere doorstroming van
gezonde stoffen.

 Door bewegen stimuleer je de doorbloeding. Een
betere doorbloeding zorgt er weer voor dat meer
voedingstoffen onze huid bereiken. Deze
bouwstoffen zijn nodig voor het gezond houden van
je huid. Een mooie gezonde teint en een stralende
huid herken je aan voldoende voeding in de huid.

Door goed bewegen zit je lekkerder in je vel en dit
straal je meestal ook uit. Het tegenovergestelde is
ook waar. Vermoeidheid en je minder fit voelen zie je
direct terug in je huid. Zo zie je, gevoel, heeft direct
invloed op hoe je huid eruit ziet. 

Beweeg of sport regelmatig.
 

Als je je goed voelt straal je dit uit. 
Wanneer je goed beweegt gebeuren er drie dingen die
direct invloed op je huid hebben.

Wanneer je je goed voelt straal je. Kijk maar eens naar
verliefde mensen.

Tip 2



Je bent wat je eet.
 

Eet zo gezond mogelijk met veel groente, fruit, noten,
zaden en eiwitten.
Voeding en je huid staan niet los van elkaar. Dat is
inmiddels wel bewezen.
Teveel suikers zorgen voor meer rimpels en werken
ontstekingen en puistjes in de hand. Anti-oxidanten
beschermen juist je huid.

Vitamines 
Vitamines werken als anti-oxidant. 
Met stip op nummer 1 staat vitamine C.
Maar wat is precies een anti oxidant? Wat doet het
met je huid?

Een anti oxidant beschermt je huid tegen oxideren.
Oxideren is roesten. Een anti-oxidant is dus eigenlijk
een anti-roest voor je cellen. Waardoor cellen gaan
roesten?
Dat komt omdat ze worden aangevallen door vrije
radicalen.
Nee, het gaat nu niet over politiek. Zie een vrije radicaal
maar even als een soort Pacman die je cellen aanvalt.

Vrije radicalen zijn overal aanwezig. In onze lucht
(vervuiling), verkeerde voeding, ze zijn altijd in ons lijf
aanwezig. We worden dus continu aangevallen.
Vitamines reduceren de werking van deze aanvallende
stoffen.

Tip 3



Vitamine A (of de voorloper hiervan) speelt een
positieve rol bij een vette huid en een acne huid. Je
vind deze Vitamine in bv. ei, rode en oranje vruchten
en donker groene groentes.
Vitamine E is een belangrijke vitamine om de
barrière functie van je huid te versterken. Je vind
deze vitamine dan ook in grote getale terug in de
Vernix Caseosa. Dit betekend huidsmeer.
Pasgeboren baby's worden geboren met dit gelige
laagje om zich heen om hun huid vlak na de
geboorte te beschermen. Je vind vitamine E terug in
o.a. noten en zaden.

Hoe anti-oxidanten precies in ons lijf werken kun je het
best zien aan een appel.
Probeer deze test maar eens.
Schil een appel. Leg 1 deel van de appel zo op tafel en
dompel het 2e deel onder in bv jus d'orange. De appel die je
zo op tafel hebt gelegd zal na enkele minuten al bruin
verkleuren. Het deel dat je eerst in de jus d'orange hebt
gedompeld zal minder snel verkleuren.

Het vitamine C (anti-oxidant) in de jus d'orange zorgt
ervoor dat de cellen minder snel kapot gaan, minder
snel oxideren (roesten).

Op precies dezelfde manier werkt vitamine C en ook alle
andere vitamines voor onze huidcellen.
Ze beschermen onze huid.
Vitamine C vind je veelvuldig terug in fruit. Eet zoveel
mogelijk kleuren fruit (en groenten).

Andere belangrijke vitamines en hun functie.



Vitamine D doet ontzettend veel goeds voor onze
huid. Het werkt ontstekingsremmend. Er is een
verband aangetoond tussen vitamine D en acne. Het
beschermt tegen eczeem en allergische reacties.
Daarnaast is vitamine D ook heel belangrijk voor de
rest van je lichaam. Je immuunsysteem blijft sterker.
Een tekort geeft vermoeidheidsklachten. Over deze
vitamine kunnen we nog een boek vol schrijven. Je
vind vitamine D veelvuldig in vette vis, vlees en
eieren. En in producten waar het aan is toegevoegd.

Mineralen
Naast vitamines zijn ook mineralen belangrijk voor je
huid. Met name Zink. Zink is een echte huidhersteller.
Magnesium, Kalium, Ijzer en de meeste andere
mineralen vind je terug in groentes.

Eiwitten
Eiwitten zijn essentieel. Eiwitten zijn de bouwstenen
van onze cellen, organen en veel hormonen. Ze spelen
een belangrijke rol bij spierherstel en de aanmaak van
nieuwe (huid)cellen. Het Collageen dat de stevigheid van
onze huid bepaald is een eiwit. Deze cellen willen we
graag veelvuldig aanmaken voor een mooie huid.
Een kleiner deeltje van een eiwit heet Aminozuur. Een
nog kleiner deeltje noem je een Peptide. Vind je deze
namen in je huidverzorging dan is dit positief.

Eiwitten kunnen plantaardig zijn. Denk aan havermout,
noten, zaden, groente en quinoa.
Dierlijke eiwitten zijn vlees en vis.
Let op: eet niet teveel (dierlijke) eiwitten.



De opbouw en stevigheid van bindweefsel. 
Het werkt zeer positief bij een droge schilferige huid.
Maakt celwanden sterk.
Houd de vochtbalans in evenwicht.

Omega 3 Vetzuren.
 

Er is 1 bepaalde voedingsstof die ik even apart benoem.
Vetzuren. Met name Omega 3 vetzuur.

Omega 3 speelt een heel belangrijke rol bij:

Een MUST HAVE dus.

Omega 3 vind je in vette vis ( zalm, haring, makreel,
sardines en tonijn), noten (ongebrand), chiazaad,
lijnzaad en avocado. 
Behoor jij tot de groep mensen die niet iedere dag vis
en noten nuttigt dan is een goed supplement ook
prima. 

Let wel op de verpakking. 
Het advies is om niet teveel extra Omega 6 binnen te
krijgen via een supplement. 
Dit krijgen we al voldoende (vaak zelfs teveel) binnen.
Teveel Omega 6 kan ons lichaam en ook onze huid
ontsteking gevoeliger maken. Omega 9 hoeft ook niet
gesuppleerd te worden. Ook dit vetzuur wordt al
veelvuldig in onze voeding verwerkt. Omega 7 mogen
we juist wel weer extra nemen.

Tip 4



Vermijd crash diëten.
 

Deze doen je lichaam meer kwaad dan goed. Ze zorgen
voor een verstoring in je (cel) stofwisseling en
hormoonbalans. Wanneer je hormonen uit balans zijn
dan is dit goed aan je huid te zien.

Denk ook hier weer aan acne.
Een verstoord schildklierhormoon maakt je huid droger,
grauwer en bleker.
Een crash dieet breekt de verkeerde stoffen in je
lichaam af. 

Tip 5

Tip 6
Zorg voor een regelmatige detox.

 
Heb je last van cellulite? Dan is dit zeker een belangrijk
onderdeel van je leefstijl. Ontgiften is heel belangrijk.
Denk hierbij ook weer aan tip 2, het regelmatig bewegen.

Je lichaam slaat alle afvalstoffen op in het onderhuids
vetweefsel. Zie je cellulite bij iemand dan is dat niet
door teveel vet maar juist door teveel afvalstoffen.
Slanke mensen hebben ook cellulite.
Te veel e-nummers en onnodige belastende (snelle)
koolhydraten zorgen voor meer afvalstoffen. Schone
darmen zorgen voor een mooiere huid.



Vermijd suiker zoveel je kan.
 

Suikers zorgen ervoor dat bepaalde processen die voor
een mooie gladde en stevige huid zorgen verstoord
raken. 
Je hebt het al eerder gelezen. Teveel suikers in je bloed
laten je collageen eiwitten verkleven. 
Dit proces noemen we glycatie.

Fructose en glucose blijven plakken aan de eiwitten.
In onze huid zit het eiwit collageen maar ook elastine en
keratine. Samen zorgen zij ervoor dat onze huid
veerkrachtig blijft.
Suikers breken ons collageen af en verstoren de
opbouw van nieuw collageen. 

Mensen die geen tot weinig suikers eten kunnen er wel 10
tot 15 jaar jonger uitzien.

Suikers zitten met name in producten met een hoge
Glycemische Index. Alle witmeel producten en koeken
zit vol met suikers. Ook de zogenaamde “gezonde”
koeken. 
Daarnaast is het opletten met allerlei voorverpakt eten
en drinken. 

Hoe gezond de reclame het ook laat lijken.
Er zitten vaak suikers of kunstmatige suikers aan
toegevoegd.

Tip 7



Als transportmiddel.

Water als bouwsteen.

Drink voldoende water.
 

We bestaan voor een groot deel uit water. Zo'n 60%.
Water heeft meerdere functies.

Denk aan de bloedbaan. Door het water hierin kunnen
voedingstoffen naar de plaats van bestemming. Via
water in onze lymfebanen worden afvalstoffen weer
afgevoerd.

Water zit in onze cellen en eiwitstructuren. Ook wordt
de ruimte tussen cellen gevuld met water. Hoe beter de
vochthuishouding hoe beter het functioneren van
cellen. Water is zelf een smeermiddel bij onze spieren.

Water hydrateerd ons. Een crème kan dat niet. 
Een crème kan nooit vocht inbrengend werken. 

Wanneer onze huid in staat zou zijn vocht op te nemen dan
zou het zwembad leeglopen als we er allemaal induiken.
 
Vocht, dus ook het vocht voor in onze huid, moet bij ons
binnenkomen via water, groente en fruit. 

En droge trekkerige huid? Last van fijne rimpeltjes.?
Vochttekort is vaak een oorzaak. 

Drink minimaal 2 liter. Wil je graag gewicht verliezen of
ben je aan het ontgiften?  Zorg dan dat je iets meer
drinkt.

Tip 8



Reinig je huid goed.

Ben jij altijd op zoek naast de beste crème voor je huid?
Heel goed.... maar kijk eerst eens naar het type reiniging
dat je op de plank hebt staan.

Zonder een goede reiniging zal je dagcrème niet of niet
voldoende worden opgenomen.
Een schone huid zorgt voor een betere talgregulering.
Waarom is dit belangrijk voor een stralende huid?

Onze huid bevat ceramides.
Ceramides zijn onze huidvetten. Deze huidvetten kun je
zien als onze natuurlijke dagcrème die we altijd bij ons
dragen. 
Wordt ons ceramide laagje aangetast dan voelt onze
huid direct minder prettig aan. Rimpels hebben meer
kans. Een reiniging moet deze ceramide laag goed in
tact zien te houden. Een te agressieve reiniging tast dit
aan. We halen als het ware onze huideigen dagcrème
weg. 
Een goede reiniging zorgt ook voor het afstoten van de
dode overbodige huidcellen.
Zijn deze dode cellen weg dan kan ieder verzorgend
product dat je erna aanbrengt beter z'n werk doen.

Een goede reiniging laat de PH waarde van een
gezonde huid in tact. De PH waarde van de huid is niet
neutraal. Altijd iets zuurder. Neem daarom geen PH
neutraal product.

Tip 9



Gebruik de juiste cosmetica.

Laat je niet teveel verleiden door alle mooie plaatjes en
reclames. 

Je huid is opgebouwd uit verschillende lagen.
Veel cosmetica komt niet veel verder dan onze
buitenste dode huidlaag. Dit kan zeker wel een functie
hebben maar verwacht er geen wonderen van.

Dit laagje is juist gemaakt om vreemde stoffen buiten te
houden.
Veel vitamines die verwerkt worden in crèmes hebben
een te grote moleculaire structuur of zijn al geoxideerd
(denk aan de appel in tip 1) voordat ze het werk kunnen
doen dat de wetenschap ze toebedeeld.

Er zijn enkele stoffen die daadwerkelijk dieper in de
huid kunnen doordringen. Met deze stoffen moet je
altijd wel voorzichtig omgaan. Een bekende stof is bv.
vitamine A zuur.
Gebruik dit soort stoffen nooit in hoog gedoseerde vorm
zonder een huidspecialist te raadplegen.

Daarnaast is het goed om te letten op geurstoffen. 
Parfums bevatten stoffen die pigmentvlekken op de
huid veroorzaken. Vermijd deze daarom altijd op de
directe huid.
Laat je voor de beste verzorging die past bij jouw huid
persoonlijk adviseren.

Tip 10



Tot slot een bonus tip.

Wanneer je nu het gevoel hebt dat er nog wel een
aantal punten verbeterd kunnen worden. Doe dit dan 
Stap voor stap. Vaak hou je het dan langer vol.

Extra tip: Start met het drinken van één glas water
direct als je wakker wordt. Je huid zal je dankbaar zijn.

Kijk ook uit met overdrijven. Als er TE voorstaat werkt
het averechts op het krijgen van een mooie huid.
Te veel sporten
Te veel water drinken.
Te veel reinigen.

Succes met het
toepassen

van alle tips.

Zou je een op maat gemaakt advies willen? Van
algemene tips naar persoonlijke tips voor jouw huid.

Dat kan!
Als dank voor het downloaden van dit e-book mag jij
gebruik maken van gratis een online huidadvies.

Check je e-mail. 

Meer over ons

https://www.facebook.com/taketimeforbeauty
https://www.instagram.com/taketime4beauty
https://www.youtube.com/channel/UCzcEU8X5i7JsUWnCOfuzWTg
https://taketime4beauty.nl/

