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Welkom 
De ingrediënten in crèmes zijn soms niet zo onschuldig als ze lijken en sommige stoffen doen de huid 
meer kwaad dan goed. Laat je niet misleiden door mooie reclames. De informatie in dit boek is 
bedoeld om je bewust te maken van goede huidverzorgingsproducten en hun ingrediënten. 
 
In de eerste hoofdstukken kun je informatie lezen over welke stoffen niet, en welke stoffen juist wel 
iets voor je huid kunnen betekenen. Hoofdstuk 3 staat in het teken van zonnebrandcrèmes, UV filters 
en UV straling. In hoofdstuk 4 worden soorten verpakkingen van crémes behandeld zoals potjes, 
tubes, flesjes en pompjes.  
 
Ik wens je veel leesplezier!   
 
Lineke 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is niet toegestaan dit boek aan derden te verstrekken of te verkopen.  
Het is niet toegestaan de inhoud van dit boek elders te publiceren zonder toestemming  

van de auteur. Aan dit boek kunnen geen rechten worden ontleend. 
 

Copyright 2016,  Lineke Veenstra 
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H1. De onzin van huidproducten  
Als we de reclames mogen geloven, kunnen crèmes of serums wonderen verrichten voor de huid en 
rimpels laten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dit is niet zo. Een gerimpelde huid kan door middel 
van een crème niet meer strak worden. Een crème kan wel preventief werken en fijne lijntjes kunnen 
worden aangepakt. Ook kan door een crème of serum de huid weer gaan stralen en er veel gezonder 
uit gaan zien.  
 
Er zijn stoffen in huidverzorgingsproducten die de huid daadwerkelijke schade kunnen toebrengen. 
Helaas komen deze stoffen in het merendeel van de crèmes op de Europese markt voor. In dit 
hoofdstuk komen drie hoofdgroepen van deze stoffen aan de orde, namelijk minerale oliën 
(paraffine), parfum en conserveringsmiddelen.  

 

Minerale olie  
Paraffine Mineral oil, Petrolatum, Vaseline, Paraffinum-liquidum, Paraffinum-subliquidum, Cera 
Microcristallina, Microcrystalline Wax, Ozokerit, Ceresin 
Minerale oliën -afkomstig uit de petroleumindustrie- sluiten de huid tot 100% af (als kaarsvet). 
Hierdoor wordt de natuurlijke werking van de huid verstoord. Door een verstoorde huidfunctie 
wordt de huid als het ware lui en raakt verslaafd aan de paraffine. Een goed voorbeeld hiervan zijn 
lippenbalsems. Deze bevatten vaak veel paraffine. Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving 
die ieder uur een lippenbalsem gebruikt omdat anders de lippen uitdrogen. Let maar eens op, vaak 
zie je nog steeds droge lippen.  
   
De huid bestaat uit meerdere huidlagen. Aan de bovenkant schuurt steeds iets van je huid af (dit 
gebeurt ook bij een peeling of een scrub) en van onderaf schuiven de huidlagen op naar boven. Er 
wordt dus steeds nieuwe huid aangemaakt. De huid bestaat uit meerdere soorten vetten. In de 
onderste huidlagen bevinden zich fosfor lipiden en in de bovenste huidlagen bevinden zich 
ceramides. In de huid vindt een omzetting plaats van deze vetstoffen. 
 
Calcium in de huid dient als boodschapper. Het zorgt ervoor dat levende huidcellen worden aangezet 
tot opschuiven naar boven. Het calcium molecuul schiet van tijd tot tijd los en geeft op die manier 
een seintje aan de onderste huidlagen om op te schuiven naar boven. Doordat de huid wordt 
afgesloten, doet het calciummolecuul niets meer, het zit namelijk vastgeplakt door de paraffinelaag. 
Het proces van omzetting van fosfor lipiden naar ceramides valt stil als je paraffine smeert. De huid 
raakt verslaafd aan de paraffine. Eczeem en psoriasis zijn voorbeelden van huidproblemen waarbij dit 
proces verstoord is.    
 

Conserveringsmiddelen  
1,2-Dibromo 2,4-Dicyanobutane, 4-Hydroxybenzoic Acid, Benzoic Acid, Bronopol, Bytylparaben, 
Cetylpyridinum Chloride, Chlorhexidine,  Chlorhexidine Digluconate, Chrolmethylisothiazolinon, 
Climbazole, Dehydroacetic Acid, Diazolidinyl Urea, Dibromodicyanobutan, Dichlorobenzyl Alcohol, 
Digluconate, DMDM Hydantoin, Ethylparaben, Formaldehyde, Hexamidine Diisethionate, 
Imidazolidinyl Urea, Iodpropinylbutylcarbamat, Methylchloroisothiazolinone, Methyldibromo 
Glutaronitrile, Methylisothiazolinone, Methylparabenen, Mytrimonium Bromide, PHB-ester, 
Phenoxyethanol, Polyaminopropyl Biguanide, Potassium Sorbate, Propylparaben, Quaternium-15, 
Sodium Bezoate, Sodium Dehydroacetate, Sorbic Acid, Triclosan, Zinc Pyrithione 
Bijna alle huidverzorgingsproducten en andere cosmetica bevatten chemische 
conserveringsmiddelen. Conserveringsmiddelen zorgen ervoor dat micro-organismen, zoals 
bacteriën, worden gedood. Sommige producten zijn geopend meer dan 10 jaar houdbaar! Een 
bacterie is eencellig. Onze huid is ook opgebouwd uit cellen. Conserveringsmiddelen maken geen 
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onderscheid tussen verschillende soorten cellen en ze doden dus ook onze huidcellen. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat onze huid wel drie keer zo snel veroudert door 
het gebruik van conserveringsmiddelen in huidverzorgingsproducten. Sommige merken 
propaganderen dat hun producten geen parabenen bevatten. Deze worden echter vaak vervangen 
door andere conserveringsmiddelen zoals die hierboven genoemd staan.  
 
Je huid kent -net als je darmen een darmflora kennen- een huidflora met goede en slechte bacteriën. 
De goede bacteriën zorgen ervoor dat het aantal slechte bacteriën in toom wordt gehouden. 
Conserveringsmiddelen maken geen onderscheid in het doden van bacteriën. Ze doden dus ook 
goede bacteriën. Een huid met een huidprobleem zoals eczeem, psoriasis of rosacea heeft meestal 
ook een verstoorde huidflora. Je zult begrijpen dat als je een huidverzorgingsproduct met 
conserveringsmiddelen gebruikt, de huidflora nog verder wordt verstoord.    

 
Een ander risico van conserveringsmiddelen is een allergie risico. Allergieën komen in onze westerse 
samenleving steeds meer voor. Ben je eenmaal allergisch voor een bepaalde stof, dan raak je dit 
nooit meer kwijt.  
  
Conserveringsmiddelen zijn niet noodzakelijk in huidverzorgingsproducten. Ongeopend kunnen deze 
producten tot wel drie jaar houdbaar zijn. Eenmaal aangebroken blijven ze ongeveer zeven maanden 
goed. Daarna gaan ze vies ruiken en verslechtert de werking. Grote fabrikanten durven dit vaak niet 
aan. Zij nemen liever het zekere voor het onzekere en voegen conserveringsmiddelen toe die de 
houdbaarheid verlengen. 

 
Parfum   
Parfum, Perfume, Parfum mix, Fragrance, Fragrance mix, Perubalsum 
Van parfum is bekend dat het sterk allergeniserend is. Het heeft dus niets te zoeken in goede 
huidverzorgingsproducten. Er kan geen enkele positieve werking aan worden toegeschreven. Wil je 
parfum gebruiken, verstuif dan wat op je kleding. Een allergie bouwt zichzelf op in je lichaam. Dit kan 
betekenen dat je al 20 jaar een bepaalde stof  gebruikt en er dan pas allergisch voor wordt. De eerste 
keer dat je lichaam met een stof in aanraking komt, krijg je nooit een allergische reactie. De huid kent 
de stof nog niet en kan niet reageren. Daarna gaat je lichaam antistoffen (histamines) opbouwen 
tegen die stof. Een allergie kan heel heftig zijn en in extreme gevallen een fatale afloop kennen. 
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H2. De zin van huidproducten 
Moeten we dan maar niets smeren? Als je je huid wilt verbeteren is het een goed begin om eens een 
tijdje niets te smeren. De huid kan gaan ontgiftigen van alle schadelijke stoffen die de meeste 
huidverzorgingsproducten bevatten. Als er sprake is van een paraffineverslaving van de huid, zal de 
huid eerst trekkerig gaan aanvoelen. Er kunnen pukkeltjes gaan ontstaan, rode vlekjes en schilfertjes. 
Na een tijdje wordt de huid rustiger, de huid is zich aan het herstellen. Je kunt nu weer gaan 
opbouwen en werken aan een betere conditie van de huid. Gebruik voortaan alleen nog maar 
producten waarvan je zeker weet dat ze geen schadelijke stoffen bevat.  
 
Vanaf de leeftijd van ongeveer 16 jaar is het raadzaam om een crème te gaan gebruiken. Onze huid 
staat bloot aan allerlei invloeden van buitenaf. Milieuvervuiling zoals uitlaatgassen maar ook ons 
klimaat, zon, weer en wind hebben zijn invloed op onze huid. Onze levensstijl, eetgewoontes, roken 
en drinken hebben geen positieve invloed op de huid. Daarnaast wordt de westerse mensheid steeds 
ouder en dan willen we er ook nog goed uitzien. Ben je nog geen 16, maar ben je niet tevreden over 
de conditie van je huid, dan is er niets op tegen om op jongere leeftijd -verantwoorde- 
huidverzorgingsproducten te gaan gebruiken. Schroom niet om hierbij advies van een expert te 
vragen.   
 
Vochttekort 
In ons klimaat heeft bijna iedere volwassen huid een vochttekort. Onze huid bestaat uit verschillende 
huidlagen. Een opperhuid met dode huidcellen en daaronder zitten de levende huidlagen. Als we 
douchen of in bad zitten, zwelt onze huid niet op als een spons. Dat hebben we te danken aan de 
celstructuur van onze huid. Deze houdt het vocht tegen. Een gewone crème kan dus nooit 
vochtinbrengend zijn!  

 

Hydrateren 
Hydrateren is noodzakelijk voor een mooie huid. Daar zijn we ondertussen allemaal wel van 
overtuigd. Het vocht in de huid zorgt immers voor een gladde, egale huid waar rimpeltjes geen kans 
maken. In die zin kan je de huid nog het beste vergelijken met een bakstenen muurtje waarbij de 
bakstenen netjes bij elkaar gehouden worden door cement. De bakstenen kun je vergelijken met 
onze huidcellen, het cement met de intercellulaire massa waar onze huidcellen in “drijven”. Een 
mooi gevoegd muurtje ziet er strak en glad uit. Haal het cement weg en je houdt een rommelige, 
oneffen hoop stenen over. En dat is hetzelfde met onze huid. Haal de intercellulaire massa weg en je 
krijgt een vale, rimpelige huid. 
 
De intercellulaire massa bestaat uit een mengsel van vet en water. Om een kwalitatief goede 
intercellulaire massa te hebben moet je dus voldoende vocht en vet in de huid hebben en daarom is 
hydrateren zo belangrijk. De huid neemt gemakkelijk vetten op dus dat is geen probleem. Vocht is 
een ander verhaal want de huid stoot van nature vocht af. Vocht zomaar op de huid smeren heeft 

dus geen enkele zin. Je moet het insluizen en dat kan het beste met meervoudige liposomen. 
 

Liposomen 
Aqua & Lecithin & Alcohol 
Liposomen dienen als transportmiddel voor vocht en werkstoffen in de huid. Meervoudige liposomen 
zijn bolletjes in verschillende groottes met dezelfde structuur als de huid. Deze bolletjes met daarin 
vocht en werkstoffen dringen door in de diepere huidlagen. Het is de enige manier om vocht aan te 
vullen. Het vult tekorten aan in de celwand en de huid wordt gladder en egaler. Liposomen 
verbeteren de stofwisseling van de huid en de huid wordt beter beschermd tegen invloeden van 
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buitenaf. De talgfunctie van de huid wordt verbeterd, talg wordt vloeibaarder en beter over de huid 
verdeeld. Hierdoor ontstaan minder snel verstoppingen die puistjes veroorzaken.   

 
Dagelijks gebruik van liposomen kan de huid voor 95% hydrateren. Hyaluronic Acid zorgt voor de 
laatste 5%. Waarom gebruikt niet ieder merk liposomen als het zo goed is? Een liposomenproduct 
met parfum of conserveringsmiddelen is vragen om huidproblemen en allergische reacties. Deze 
worden immers ook in de huid opgenomen.  
 
 

 
 
Een bijzondere werk- en transportstof 

Meervoudige liposomen 
Verzekerde werking: 
Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat wanneer u uw huid twee maal per dag behandelt met meervoudige 
liposomen, het vochtgehalte van de huid binnen de kortste tijd enorm toeneemt.Deze resultaten zijn onder meer 
gedocumenteerd in de wetenschappelijke publicatie „Huid en liposomen“ (1992) van Dr. Ghyczy en medewerkers en 
„Beïnvloeding van de huidhydratatie door liposomen“ verschenen in ‘Fachmagazin SöFW’ 10/92 van Dr. Röding en 
medewerkers. 
 
Fantastische eigenschappen: 
Zowel werk- als transportstof. Liposomen zijn huididentieke stoffen, die naast hun hydraterende werking ook een 
belangrijke transportfunctie hebben. Ze zijn in staat andere huidvriendelijke stoffen (zoals vitamine E, A en provitamine 
B5) in de huid binnen te sluizen.  
 
Uitstekende verdraagbaarheid: 
De lipidenbouwstenen van meervoudige liposomen komen al van nature in de huid voor als deel van de huidcellen. 
Daarom worden ze ook zeer goed verdragen. Vanwege het risico ook conserveerstoffen en parfums in de huid te sluizen 
is het voor ons vanzelfsprekend deze stoffen niet te gebruiken. 
 
(Bron: Dr Baumann Cosmetics) 
 

 

 
Alcohol 
De meesten van ons hebben de neiging om te veronderstellen dat "alcohol" in cosmetica niet echt 
gezond is. Je leest ook vaak dat alcohol uitdrogend werkt en dat het de huid kan irriteren. Toch zie je 
in heel veel cosmetische producten, ook de betere, dat er alcohol in zit en soms vaak best wel hoog 
in de ingrediëntenlijst. Gaat het hier dan om een vooroordeel of is er meer aan de hand?  
 
In literatuur over cosmetica wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen ‘goede’ en ‘slechte’ ofwel 
‘zachte’ en ‘harde’ alcohol. Onder de goede/zachte alcohol vallen de vetzuur-alcoholen, meestal 
gewonnen uit plantaardige vetten (kokos- of palmolie) maar ze kunnen uiteraard ook synthetisch 
worden aangemaakt. Het gaat hier dan vooral over Cetyl alcohol, Stearyl alcohol en Cetearyl alcohol. 
Cetyl alcohol wordt voornamelijk ingezet als stabilisator, Stearyl alcohol als verdikkingsmiddel en in 
haar conditioners om een beschermend laagje om het haar te leggen. Cetearyl alcohol wordt vaak 
gebruikt als emulgator en als schuimvormer in reinigingsproducten. Alle drie hebben ze een 
verzachtende, vochtvasthoudende werking op de huid. ‘Zachte’ alcohol in cosmetica wordt over het 
algemeen goed verdragen. In 100% pure vorm kunnen ze wel irritaties veroorzaken. 
 
Daarnaast is er de zogenaamde ‘harde’ alcohol. Ethanol of ethyl alcohol en daarvan afgeleid 
methanol of gedenatureerde alcohol (SD alcohol). Dat is dan weer alcohol (ethanol) waar iets aan is 
toegevoegd zodanig dat het ongeschikt wordt voor consumptie. Ethanol heeft verschillende functies 
in cosmetica maar zit er toch vooral in als oplosmiddel (lage concentraties). Het wordt ook vaak 
toegepast in producten tegen acne, waar het een antibacteriële en ontsmettende functie heeft  



8 

 

(hoge concentratie). Voor ethanol als oplosmiddel zijn er weinig tot geen alternatieve ingrediënten. 
De cosmeticawereld is er dus min of meer op aangewezen. 
 
Van Ethanol wordt vaak beweerd dat het uitdrogend werkt. Voor de ethanol die we drinken klopt dat 
ook. Op de huid zal ethanol echter vooral een ontvettend in plaats van een vochtonttrekkend effect 
hebben. Daarnaast wordt ethanol er ook van verdacht giftig en kankerverwekkend te zijn. 
Bovendien zou het de huid irriteren.  
 
Dat alcohol in een vetrijke crème de huid zou uitdrogen is echter totale onzin. Het gaat in die 
producten immers om kleine hoeveelheden die dienst doen als oplosmiddel, om het geheel niet al te 
vet of te kleverig te maken. Daar is ook uitvoerig onderzoek naar gedaan. Er is specifiek onderzocht 
of de alcohol die aan liposomenproducten wordt toegevoegd om het product goed vloeibaar te 
maken, een negatief effect op de huidvochtigheid heeft. Het bleek geen enkel effect te hebben. 
Integendeel, "ondanks" de aanwezigheid van alcohol verdubbelde de liposomenproducten de 
huidvochtigheid. 
 
Wetenschappelijk onderzoek geeft nog geen echt uitsluitsel omtrent de verdere gezondheidsrisico's 
van ethanol in cosmetica. Er zijn evenveel onderzoeken die de schadelijkheid van alcohol aantonen 
dan onderzoeken die het tegendeel bewijzen. Er zijn echter wel een aantal belangrijke punten waar 
men het min of meer over eens is: Ethanol, op de huid aangebracht, is niet kankerverwekkend en ook 
niet giftig. Staat dus nog ter discussie, het irriterende karakter van ethanol. Hier duidt het onderzoek 
in de richting dat ethanol alleen irriterend is bij het gebruik van zeer hoge concentraties (bijna puur) 
gedurende lange periodes en daarnaast ook op een beschadigde huid. En eigenlijk is het dan nog niet 
de ethanol zelf die in eerste instantie irriterend werkt maar wel de dagelijkse, te sterke ontvetting en 
de schade die de huid hierdoor oploopt. 
 
Cleansing producten met hoge dosissen alcohol zijn dus af te raden omdat ze de huid te sterk gaan 
ontvetten. Wanneer er echter heel erg veel huidvet verwijderd moet worden omdat het anders acne 
veroorzaakt, dan is het wél aan te bevelen. Het overtollige huidvet wordt immers doeltreffend 
opgelost. En de anti-bacteriële werking van alcohol legt de acne bacterie aan banden. Hier betreft 
het uiteraard wel 'tijdelijk' gebruik.  

 
Concluderend kunnen we op dit moment besluiten dat ethanol safe is, zeker in crèmes. Minder in 
dagelijks gebruikte gezichts- of handenreinigers waar het een te sterk ontvettend karakter heeft en 
zo, op langere termijn tot huidbeschadiging kan leiden. 

 
Huidvitamines 
Vitamines zijn onontbeerlijk voor een goede werking van de huid. Het is bovendien zinvol om ze aan 
huidverzorgingsproducten toe te voegen aangezien de huid in staat is om ze op te nemen en we zo 
de tekorten kunnen aanvullen. En die tekorten zijn er. Zeker gezien ons huidig voedselpatroon en 
onze huidige manier van leven. De cosmetische industrie heeft echter nogal de neiging om bepaalde 
vitamines te pas en te onpas aan te halen als wonderingrediënt en deinst er ook niet voor terug om 
bij gebrek aan beter zelf maar een paar “essentiële” vitamines te bedenken.  
 
In de meeste cosmetische producten komen vitamines overigens niet in hun stabiele vorm voor. Dit 
wil zeggen dat ze niet reageren en, dat is belangrijk, in contact met zuurstof niet gaan oxideren. Want 
dan verliezen ze immers zeer snel hun werking. Het gaat hier dan meestal over de “acetaat” of 
“palmitaat” vorm. Pas in de huid wordt deze stabiele vorm, onder invloed van huidenzymen, 
omgezet in de werkzame vitamine.  
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Hieronder volgt een opsomming van de werkelijke huidvitamines, hun werking en waar je op moet 
letten:     
 

Vitamine A 
Retinol, Retinyl palmitate, Beta Carotene 
Vitamine A is een opbouwende huidvitamine en de anti-aging vitamine bij uitstek. Het stimuleert de 
celvernieuwing en speelt een cruciale rol bij de aanmaak van collageen en elastine. Vitamine A is ook 
belangrijk voor de reparatie van een beschadigde huid door onder andere de zon. Vaak wordt 
gewerfd met hoge dosissen Vitamine A in crèmes.  

 
Onderzoek toont echter aan dat de huid maar in zeer beperkte hoeveelheid Vitamine A nuttig kan 
opnemen. Kijk dus uit met dure crèmes die als verantwoording voor de prijs “extra hoge concentratie 
Vitamine A” aanhalen of in hun reclame uitpakken met hoge dosissen. De maximale nuttige 
werkzaamheid van Vitamine A ligt volgens wetenschappelijk onderzoek bij een concentratie van 
0,5%. Meer heeft geen zin.  

 
Vitamine B5  
D-Panthenol 
Panthenol verbetert het vochtgehalte van de huid, van het haar en van nagels. Het gaat uitdroging 
tegen en werkt jeukwerend en ontstekingsremmend. Het is een heilzaam ingrediënt bij droog haar, 
gespleten nagels en ruwe of gebarsten handen. In de huid wordt het omgezet in Vitamine B5 en deze 
vitamine speelt dan een rol bij de energietoevoer naar de cellen en de vorming van nieuwe 
huidcellen. 

 

Vitamine B12  
Cyano cobalamine 
Het aantal studies dat het belang van Vitamine B12 voor de huid aantoont, neemt snel toe. Vitamine 
B12 is een nuttige extra werkstof bij de behandeling van eczeem en psoriasis. Bij eczeem- en 
psoriasispatiënten is het niveau van nitraatoxide in de huid abnormaal hoog en dat veroorzaakt de 
jeuk. Vitamine B12 heeft een regulerende werking op het nitraatoxide gehalte in het organisme en 
kan het niveau ervan doen dalen. Vitamine B12 heeft daarom een jeukstillende werking. Cyano 
cobalamine is donkerrood van kleur. Verwerkt in een crème geeft het een typische roze kleur aan het 
product die echter verdwijnt na het opbrengen. 

 

Vitamine C  
Ascorbinezuur, (sodium) Ascorbyl Phosphate 
Dit is een krachtig anti-oxidant en speelt een belangrijke rol bij de bescherming van de huid. Het is de 
rechterhand van vitamine E en A want het helpt vrije radicalen af te voeren. Het speelt een rol bij de 
aanmaak van collageen in de huid. Vitamine C vervliegt (oxideert) heel snel en kan alleen door 
gebruik van liposomen efficiënt door de huid worden opgenomen. 
 

Vitamine E  

D-alpha-Tocopherol Acetate, D-mixed-Tocopherols 
Natuurlijke vitamine E beschermt de huid. Het repareert beschadigde cellen en speelt een 
belangrijke rol in de strijd tegen huidverouderende radicalen. Natuurlijke vitamine E is veel heilzamer 
dan de synthetische variant. Bovendien kan de synthetische variant, in tegenstelling tot de 
natuurlijke, allergieën veroorzaken. Of je met de natuurlijke variant te maken hebt, kun je zien of er 
een letter D voor staat. Vitamine E kan de huid de hele dag beschermen tegen schadelijke invloeden 
van de zon, het geeft een natuurlijke zonnefactor  van 4 tot 6. Daarnaast werkt het wondhelend en 
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ontstekingsremmend. Natuurlijke Vitamine E in pure vorm kan goed worden ingezet bij wondheling 
en littekens. Het mag in geen enkele dagelijkse crème ontbreken.  

 

 
Vitamine F  
Oleum Simmondsiae Californicae (jojobaolie), Oleum Oenotherae Biennis (teunisbloemolie), Oleum 
Sesami Indicae (sesamolie), Oleum Butyrospermi Parkii (sheabutter), Oleum Macadamiae 
(macadamiaolie) 
Deze hoogwaardige plantaardige oliën en wassen bevatten veel essentiële onverzadigde vetzuren die 
van groot belang zijn voor de huid. Ze verzachten, voeden en beschermen de huid. Ze hebben een 
talgregulerende werking en zijn zeer geschikt bij de behandeling van acne, eczeem en psoriasis. 

 

100% huideigen lipiden en wassen  
Glycerol, Glyceryl Stearate, Cholesterol, Cetearyl Octanoate, Lecithine, Acrylic/Capric Stearic 
Triglycerides 
Door 100% huideigen lipiden en wassen voed je de huid met huid. Betere ingrediënten dan huideigen 
stoffen bestaan niet voor de huid. Tot op heden is SkinIdent van Dr Baumann Cosmetics het enige 
merk waarin uitsluitend gebruik wordt gemaakt van huideigen stoffen. Dit is uniek in de wereld. 
Evenals de plantaardige oliën en wassen beschermen, verzachten en voeden ze de huid.  

 

Allantoine 
Allantoin 
Allantoine is een natuurlijke stof die al sinds tientallen jaren bekend staat om haar positieve werking 
op de huid. Zo is klinisch aangetoond dat allantoine de opbouw van nieuwe cellen en de genezing van 
beschadigd weefsel bevordert. Daarnaast heeft men ook vastgesteld dat het de huid gladder maakt. 
Allantoine vinden we terug in het sebum van slakken die speciaal voor cosmetische doeleinden 
gekweekt worden. Het kan echter ook probleemloos gewonnen worden uit tarwe.  
 

Aloë Vera 
Aloe Barbadensis 
Aloë Vera is een plantaardige stof die genezing bevordert en de vochtigheid van de huid verhoogt. 
Aloë Vera bevat van nature de huidvitamines A, E en C. 
 

Hyaluronzuur 

Hyaluronic Acid 
Hyaluronzuur heeft als belangrijkste eigenschap dat het water vasthoudt. En niet zomaar een beetje 
water, maar tot duizend maal het eigen volume. Op die manier draagt het bij tot de veerkracht en 
souplesse van de huid. Hyaluronzuur zorgt voor een verbetering van de huidtalg door zijn 
vochtvasthoudende eigenschappen. Door het aanwezige vocht in de huidtalg vast te houden maar 
ook door vocht, aanwezig in de lucht, aan te trekken. Op die manier zorgt het voor een betere 
huidbarriëre en voor een zachte, gladde huid.  

 

Paardekastanje-extract 
Aesculus hippocastanum 
Deze plantaardige stof bevordert de genezing op uitgezette bloedvaten van de huid. Het verstevigt 
kleine bloedvaatjes die vaak op de wangen voorkomen, in de volksmond vaak couperose genoemd. 
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Ureum 
Urea 
Bij eczeem is het ureumgehalte in de bovenste huidlagen vaak heel laag. Ureum verhoogt de 
waterverbinding in de hoornlaag van de huid, bevordert de genezing en reguleert de dikte van de 
hoornlaag. Het werkt zeer effeciënt bij eczeem en bij schilferige huiduitslag.  

 
Overige huidbeschermers 
Ceramides, Glycolipids, Phospholipids, Sphingolipids 
Ceramides en lipiden vullen huidtalg aan. Ze zorgen voor extra toevoegingen als er sprake is van een 
vettekort. Ze verhogen de weerstand van de huid. Heilzaam bij een droge en schrale huid. 
 

Overige vochtvasthouders 

Sodium lactate, Natrium lactate, Lactic Acid, Citric Acid, Butylene Glycol 
Deze stoffen houden het vochtigheidsgehalte van de huid op peil en regelen de PH waarde. Ze 
verzorgen de natuurlijke beschermlaag van de huid.  
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H3. Alles over UV filters en UV straling 
We weten allemaal dat zonlicht een aantal negatieve gezondheidseffecten veroorzaakt waaronder 
huidkanker. Bescherming hiertegen is noodzakelijk geworden. De beste remedie is nog altijd om de 
zon te vermijden. Anders is het smeren van beschermende crèmes aan te bevelen.  

 
UVA- en UVB-straling 
UVA-straling wordt door steeds meer onderzoekers verantwoordelijk gehouden voor het 
toegenomen aantal kwaadaardige huidtumoren. UVB-straling is vooral verantwoordelijk voor het 
ontstaan van zonnebrand. Beide soorten straling kunnen de huid schade toebrengen. De op 
producten vermelde beschermingsfactor geeft alleen de bescherming tegen UVB-straling aan. Een 
hoge beschermingsfactor tegen UVB-straling betekent daarom niet dat je ook beschermd bent tegen 
UVA-straling! 
 
Er zijn maar een paar goedgekeurde ingrediënten die bescherming tegen UVA-straling bieden. Let bij 
aankoop van een zonnebrandcrème op de aanwezigheid van een van deze ingrediënten. Dit zijn: 
Titanium dioxide, Zinc oxide, Avobenone, Mezoryl SX, Tinosorb of Diethylamino Hydroxybenzoyl 
Hexyl Benzoate.   
 

UV filters 
Kort gezegd zijn er twee soorten zonnebrandcrèmes op de markt. De meeste zonnebrandcrèmes 
hebben een synthetische filter en daarnaast bestaan zogenaamde sunblokkers met een natuurlijke 
filter. Een zonnebrandcrème met een synthetische filter wordt niet afgebroken maar wordt 
opgeslagen in de huid. Het is dus belangrijk dat het geen schadelijke stoffen bevat. Helaas is dit bij 
veel zonnebrandcrèmes wel het geval. Onderaan dit artikel vind je een opsomming van schadelijke 
UV filters. Ook bevatten veel zonnebrandcrèmes andere schadelijke stoffen zoals chemische 
conserveringsmiddelen, minerale olie of parfum.  
 

Synthetische filters  
Synthetische filters absorberen de UV straling en het is belangrijk dat je ze minimaal een half uur van 
tevoren opbrengt. Een synthetische filter beschermt je vooral tegen UVB straling en veel minder 
tegen UVA licht zoals hierboven al werd beschreven.  Ze werken maximaal 4 uur maar beter is om 
vaker te smeren. Na opening werkt een zonnebrandcrème met een synthetische filter maximaal een 
jaar. Door het oxidatieproces verliest het product daarna z’n werking. 
  

Dagcremès met UV filter 
Een dagcrème met een synthetische zonnefilter kan op de lange duur schadelijk zijn voor de huid. 
Bovendien heb je het valse idee de hele dag beschermd te zijn, maar dat is niet zo. Een synthetisch 
filter werkt maximaal vier uur. Na twee uur is de werking echter al sterk verminderd. Je zou je 
dagcrème dus elke twee uur moeten opsmeren wil je echt beschermd zijn.  
 
Natuurlijke vitamine E geeft je de hele dag een gezonde bescherming tegen UVA en UVB straling 
vergelijkbaar met factor 4 (75% vermindering van UV-straling) en in sommige crèmes zelfs 
vergelijkbaar met factor 6 (83% vermindering van de UV-straling). Ook is natuurlijke vitamine E een 
echte huidvitamine die de cellen in je huid beschermt. Vetvrije gels zijn ideaal tijdens buitensporten 
en zeer geschikt bij zonne-allergie.                           
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UV filters die schade aan de huid kunnen toebrengen 
4-Methylbenzylidencampher, 4 MBC, 3-Benzylidencampher, 3 BC, Octyl Methoxycinnamate, OMC, 
Benzophenone-3, Oxybenzon, Homosalate, Homomenthylsalicylat, HMS, Octyl-Dimethyl-Para-
Amino-Benzoic-Acid, OD-PABA. 

 
Natuurlijke filters 
Sunblokkers zijn zonnebrandcrèmes met een natuurlijke filter. Deze werken direct nadat je ze hebt 
aangebracht. Een natuurlijk filter reflecteert het zonlicht en beschermt tegen zowel UVA als UVB 
straling. Een zonnebrandcrème met natuurlijk filter behoudt z’n werking zolang de crème houdbaar 
is. Deze crème voel je op de huid. Zodra de crème eraf is, smeer je je opnieuw in. Een 
zonnebrandcrème met natuurlijk filter heeft veel voordelen. Nadeel is dat het een enigszins witte 
waas op je huid achterlaat die wordt verergerd als de huid nat is.  

 
Beschermingsfactoren 
Aan jou de keuze voor een synthetische of een natuurlijke filter. Wist je dat factor 4 al 75% van het 
zonlicht filtert en factor 30 maar liefst 98%? Kijk maar naar het schema hieronder:  
 

factor   4: 75% 
factor   6: 83% 
factor 10: 90% 
factor 20: 95% 
factor 30: 97%   
factor 50: 98% 

 
 

 
Uit deze informatie blijkt meteen dat een hogere factor dan 30 feitelijk zinloos is. En voor een nog 
hogere bescherming zijn ongezonde ingrediënten nodig. De factor bepaalt het aantal keren dat je 
langer in de zon kunt blijven zonder te verbranden. Je beschermt de huid beter door vaker te smeren 
met een lagere factor dan één keer met een hoge factor.  

 
Zelfbruiners 
Wil je een zomers kleurtje zonder de nadelen van een zonnebank? Gebruik dan een self tanning 
lotion zonder schadelijke ingrediënten. Deze geeft je een mooie egale bruine teint en is volledig 
verantwoord dankzij een huideigen bruinende stof Dihydroxy acetone genaamd. Ideaal voor armen 
en benen en zelfs geschikt  voor je gezicht. 
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H4. Potjes, pompjes, tubes en flesjes 
Wat is nu beter, een crème uit een potje, een tube, of moet het een pompflesje zijn? Hieronder alles 
over de waarheden en onzin van potjes, pompjes, tubes en flesjes. 

 
De onzin van flesjes en tubes 
In een goede crème bevinden zich antioxidanten zoals huidvitamines. Antioxidanten reageren op 
zuurstof. Als je een banaan schilt en blootstelt aan de lucht, dan reageren de antioxidanten in de 
banaan op de zuurstof en de banaan wordt bruin. Ditzelfde kan ook met je potje crème gebeuren en 
je crème kan gaan verkleuren. Goede crèmes met hoge concentraties antioxidanten zouden volgens 
deze theorie dus nooit in een potje mogen zitten.  

 
De waarheid zit in een potje 
Hoe zit het nu werkelijk. Een heel belangrijke antioxidant is vitamine E (d-alpha tocopherol acetaat). 
Het  klopt dat vitamine E, zodra het in contact komt het lucht, zijn werking verliest en bruin wordt. In 
kwalitatief hoogwaardige crèmes en serums wordt altijd de stabiele vorm van de vitamine gebruikt 
(acetaat of palmitaat). Deze stabiele vorm van de vitamine wordt omgezet naar de actieve vorm door 
de huidenzymen die zich IN de huid bevinden. Met andere woorden: De toegevoegde vitamine E 
blijft in het potje stabiel en van goede kwaliteit tot het in de huid wordt gesmeerd. In de huid zal het 
direct zijn werk gaan doen. 
 
Wat zijn nu eigenlijk de voordelen van crèmes in een potje? Tubes en pompjes hebben de neiging om 
te gaan verstoppen. Het dunne laagje natuurlijke plantaardige olie wat zich, met het gebruik, aan de 
rand van het pompmondje of de tube bevindt, wordt na verloop van tijd hard en dan kunnen 
verstoppingen ontstaan. Dit is uiteraard niet de bedoeling.  
 
In liposomenserums van Dr Baumann Cosmetics is het aandeel olie lager dan in de crèmes (gel versus 
crème).  Vandaar dat die wel in een pompflesje zitten. Overigens geldt dit alleen voor producten met 
hoogwaardige plantaardige oliën. Producten met als basis minerale olie kennen het “probleem van 
hard worden” niet. De kans bestaat dat als je een crème in een pompflesje koopt, dat het paraffine 
bevat. Let hier goed op! 
 
Vaak wordt gedacht dat zich in een potje bacteriën gaan vormen doordat je er met je vingers aan zit. 
Een potje mag dan voor een bacterie het volume hebben als een zee voor ons, een tubemond of 
pompje heeft voor een bacterie ongeveer het formaat van de Mont Blanc tunnel. Bacteriën kunnen 
zich net zo gemakkelijk en massaal in een potje vermeerderen dan in een tube. Dat is op zich ook niet 
erg. Bacteriën komen immers sowieso al op de huid voor en we komen er iedere dag mee in contact. 
 
De kwaliteit van een crème heeft alles te maken met een juiste en evenwichtige samenstelling van 
het product. Niet met het type verpakking.  
 
 
 
 
 
Met dank aan: Dr Baumann Cosmetics 
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H5. Over Belliev 
Huid & Schoonheidspraktijk Belliev is opgericht in 2011. De praktijk is gelegen 15 km ten noorden van 
Groningen dichtbij de Waddenzee. De oprichtster, Lineke Veenstra, is gediplomeerd 
schoonheidsspecialiste en huid & cosmeticaspecialiste. Zij heeft jarenlang te kampen gehad met 
eczeem en allergieën. Door het gebruik van bionome producten van Dr Baumann Cosmetics is haar 
huid hersteld. Hiermee werd de basis gelegd voor Belliev.   
 
In de praktijk wordt gewerkt met deze bionome huidverzorgingsproducten. Ze bevatten geen 
minerale olie, parabenen, paraffine, parfum of conserveringsmiddelen. Dit in combinatie met de 
hoge concentraties natuurlijke vitamines, werkstoffen en liposomen maakt dat de huid zich kan 
herstellen. Hierdoor is het speciaal geschikt voor de gevoelige huid, bij allergieën, eczeem en bij 
andere huidproblemen. Maar ook voor de rijpere huid en iedereen die verantwoorde en eerlijke 
producten wil gebruiken. De huid komt in optimale conditie en gaat er weer stralend uitzien.  
 
Lineke is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en maakt duidelijke keuzes in het aanbod van 
behandelingen, producten, beautysupplementen en apparaten. Er wordt gewerkt vanuit een mooie 
praktijk naast het woonhuis. In de gemoedelijke sfeer voel je je snel op je gemak en kun je 
heerlijk ontspannen.  
 
 

 

 

www.belliev.nl 


