
SKIN
 Guide
'EEN MOOIE HUID, 

BEGINT BIJ EEN GEZONDE HUID!'

The



Wat goed dat je deze Skin Guide hebt aangeschaft en besloten
hebt om je huid eens goed aan te pakken! 

Het bereiken van jou droomhuid kan heel lastig zijn, zeker als je
last hebt van je huid. Om daar bij hulp te vragen kan een grote

stap zijn. Het is dan ook goed om bij het begin te beginnen,
namelijk het constateren van je huidtype en eventuele
huidproblemen. Daarnaast niet geheel onbelangrijk: 

wat is jou huidwens?

Er is veel te krijgen is op het gebied van skincare en
huidverbetering. Daarom is het van belang dat je ten alle tijde de

juiste producten aanschaft. Producten die de geschikte
ingrediënten bevatten voor jouw huidtype. Wanneer niet de juiste
producten zijn aangeschaft, zul je dit aan je huid gaan merken.
Het kan in sommige gevallen een huidprobleem verergeren of

zelfs een allergische reactie uitlokken.

In deze Skin Guide is er een richtlijn beschreven: waarbij je zelf je
huidtype kunt bepalen, wat voeding met je huid kán doen, welke
ingrediënten een must kunnen zijn voor jou huidtype en wat een

goede skin routine is!
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Was je gezicht;
Wacht 15 tot 30 minuten;
Gebruik geen andere producten in de tussentijd;
Bekijk het schema op de volgende pagina;
Vergelijk de kenmerken en stellingen door goed               
 naar je huid te kijken;
Beantwoord als het laatste de vragen om jou            
 huidwens in kaart te brengen.

Alles draait om je huidtype! Zolang je niet goed naar je huidtype
hebt gekeken, kan het zo zijn dat je onjuiste producten gebruikt.

Producten met ingrediënten die je huid niet verbeteren, maar
verergeren. Daarom is je huidtype bepalen stap 1 tot jou

droomhuid!

Heb jij al wel goed naar je huidtype gekeken? Dan is het als nog
goed om nogmaals naar jouw huidtype te kijken. 

Waarom? Er zitten vaak agressieve stoffen verwerkt in cosmetica,
die de meeste gezonde huid kan beschadigen. Hierdoor wordt de

huid droog en gevoelig. Dit heb je zelf niet altijd door, dus ben
hier bewust van!

Daarnaast verandert de huid naarmate deze ouder wordt. Echter
kan de huid ook per seizoen veranderen. Vaak heeft de huid in
de winter meer hydratatie nodig. In de zomer heeft de huid juist

meer herstellende en/of beschermende producten nodig, dit
vanwege de felle zon. Het bekijken van je huid is dan ook

belangrijk om te blijven doen, het gehele jaar door.

Volg de volgende simpele stappen om jou huidtype te bepalen:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

JE HUIDTYPE BEPALEN



Vette 
huid

Droge 
huid

Witte schilfertjes
Soms jeuk

Voelt
strak/trekkerig

 en ruw aan

Fijne poriën 
Geen mee-eters 

en vette huiddelen

Gecombineerde 
huid

Zorg ervoor dat je alles goed van je huid wast. Op deze manier
krijg je een eerlijk beeld van jouw huidtype.

Nadat je 15 tot 30 minuten hebt gewacht, kun je de eerste vraag
gaan beantwoorden: heb ik een droge huid, een vette huid of

een gecombineerde huid?

Om het wat makkelijker te maken kun je het beoordelen van jouw
huidtype verdelen in 3 onderdelen, namelijk:

Wat zie ik? Wat voel ik? Wat ervaar ik?
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Grove poriën
De huid glimt

Regelmatig last 
van onzuiverheden

De huid voelt 
vettig aan

T-zone glimt
Wangen zien 
mat/grauw

Dit verschilt per 
gebied van 
het gezicht

Af en toe last van 
onzuiverheden



Nadat je jouw huidtype hebt gepaald, heb je natuurlijk ook nog 
een huidwens. Hiervoor kun je je zelf de volgende vragen stellen:

Is mijn huid gevoelig en/of snel rood?

Heb ik last van veel onzuiverheden?

Heb ik last van pigmentvlekken?

Heb ik verouderingsverschijnselen?

Wat zou je willen veranderen aan je huid?

Op dee wijze bepaal jij wat je kan veranderen en/of verbteren
aan de huid. Dit betekend niet dat je nu ineens heel veel

verschillende producten moet gaan gebruiken. Er zijn namelijk
genoeg producten die verschillende problemen tegelijk

aanpakken.

Een goed routine en basis verzorging zal de hui al snel
verbeteren. Bij de één zal dat sneller zijn, dan bij de ander. 
Vergelijk je eigen huid dan ook nooit met die van een ander!

Bij het kiezen van de juiste producten, is het belangrijk dat je
weet wat er in het product zit aan ingrediënten. Dit is bepalend

voor het verbeteren van jouw huid.

JE HUIDWENS



Helaas bestaan er veel prducten die het beste resultaat beloven.
In werkelijkheid bevatten deze producten ingrediënten die de

huid juist irriteren en huidproblemen verergeren.

Bij de meeste mensen is bekend dat de standaard ingrediënten
zoals alcohol, parfum en minerale olie vermeden diene te

worden. Maar er zijn veel meer ingrediënten die je zou moeten
vermijden, namelijk: lavendel, eucalyptus en tea tree.

Dit geldt niet alleen voor je huidverzorging, maar ook voor je
make-up. Stel je eens voor dat je dag in dag uit make-up draagt
met ingrediënten die je zou moeten vermijden. Je huidprobleem

verergert en in het ergste geval gaat je huid enorm irriteren.

Hieronder staan een aantal do's en don'ts:

INGREDIËNTEN

DO's DON'Ts
Hyaluronzuur: een dorstlesser

voor iedere huid!
 

Glycolzuur: vermindert
pigment, fijne lijntjes/rimpels

en littekens
 

Salicylzuur: lost overtollig
talg op en vermindert

verstoppingen

Lavendel: irriteert de huid
 

Eucalyptus: irriteert de huid
 

Tea Tree: irriteert de huid
 

Minerale olie: sluit de huid af
 

Siliconen: sluit de huid af
 



VOEDING
Er is nog geen wetenschappelijk bewijs dat voeding in verbinding

staat met bepaalde huidproblemen. Wel zijn er verschillende
ervaringen en aanknopingspunten waarbij duidelijk wordt dat het

verminderen van bepaalde voeding effect kan hebben 
op de huid.

In deze Skin Guide staan een aantal Do's en Don'ts die je zelf kan
toepassen en kunt kijken of dit daadwerkelijk effect heeft op

jouw huidprobleem:

Zink
Stimuleert de aanmaak van
nieuw collageen en helpt zo
tegen ontstekingen (acne),

rimpels en zonschade. Zink is
te vinden in de volgende

producten: pompoen zaden,
zonnebloempitten,

sesamzaden, cashewnoten,
kikkererwten, bonen en

spinazie.

Antioxidanten 
(vitamine A, C en E)

Je huid is er gek op! Het helpt je
huid gezond te houden en rimpels

tegen te gaan. 
Vitamine A zit in zoete aardappel,

wortel en pompoen.
Vitamine C zit in kiwi, sinaasappel,

mango, papaja, ananas en
bessen.

Vitamine E zit in groene groenten,
avocado, amandelen,

zonnebloempitten en volle granen
als havermout.

Goede vetten
Een goede balans tussen omega-3 en

omega-6 vetten is belangrijk. Het
houdt je huid zacht, soepel en

elastisch en heeft een beschermende
werking. Deze zijn te vinden in
walnoten, amandelen, lijnzaad,

chiazaden, avocado en vette vis.

YOUR SKIN WILL LOVE YOU FOR IT!

DO's

Zwavel
Bevat antibacteriële, ontstekings- en

schimmelwerende eigenschappen. Dit
is te vinden in o.a. melk, granen,

peulvruchten, knoflook, ui, spruitjes,
asperges, kool, eieren, kaas, vis, vlees,

en plankton.



DON'Ts

YOUR SKIN SAYS NO THANK YOU!

Zuivel
Er zijn steeds meer

aanwijzingen dat whey-
proteïnen, niet-

geslachtshormonen en
groeihormonen die in zuivel

kunnen zitten, dat zij de
ontwikkeling van o.a. acne

eventueel bevorderen.

Alcohol
Om een gezonde(re) huid te creëren, is
het beter om alcohol zoveel mogelijk te
vermijden. Bij overmatig gebruik kan dit
voor ziektes en medische aandoeningen

zorgen, waaronder ook huidkanker.

Gluten
Inmiddels zijn auto-immuunziekten, allergieën, psoriasis en andere

aandoeningen gelinkt aan een glutenintolerantie. Veel mensen met
huidproblemen zouden dan ook eens een glutenvrij 

dieet moeten proberen. 
 

Gluten wordt veel gebruikt door fabrikanten in bijvoorbeeld: soepen,
sauzen, snoep, koek, gebak, kant-en-klaar maaltijden, smaakmakers,

kruiden, vleeswaren enzovoorts. Het kan ervoor zorgen dat je gevoeliger 
 wordt voor gluten en kan op lange termijn huidproblemen veroorzaken.



WIST JE DAT 70% VAN HUIDVERBETERING THUIS GEBEURD?

Dit is een ontzettend hoog percentage! Dit geeft genoeg reden
om thuis aan de slag te gaan met de juist producten die bij jouw

huidtype passen.

REINIGING

Een goede reiniging is de basis van het verbeteren van iedere
huid. Als je jouw huid goed reinigt, kunnen de actieve werkstoffen

de huid binnendringen en hun werk doen.
Zolang je dus niet je huid reinigt, zal je serum of moisturiser geen

effect hebben op de huid. Dat is zonde!

De hele dag komt er allemaal vuil op je huid terecht. Bijvoorbeeld
luchtvervuiling, make-up, talg en dode huidcellen. Het is dan ook
geen overbodige luxe om je huid 2 keer achter elkaar te reinigen

met 2 verschillende cleansers.

Het doel van 2 verschillende cleansers is dat je eerst het vuil
weghaalt en daarna de poriën nog eens goed reinigt. Hierdoor

maak de je gang vrij voor de actieve werkstoffen.
Je kunt het vergelijken met stofzuigen en dweilen. Je gaat eerst

stofzuigen en daarna dweilen.

Overdag en 's nachts ontstaat er een laagje van talg, dode
huidcellen en vuil op je huid. Dit laagje kan op lange termijn de

huid irriteren en verstoppen. Het is dus belangrijk dat je jouw huid
iedere avond én iedere ochtend reinigt. 

PRODUCT ADVIES



Hieronder staan verschillende cleansers die je allemaal als een
eerste reiniging kunt gebruiken. Voor een tweede reiniging

verschilt dit per huidtype en raden we je aan om een bericht te
sturen 

naar huidadvies@theveganbeautystore.nl voor een persoonlijk
huidadvies!

De ALPHA-H Balancing Cleanser is een 3-in-1 cleanser. Het is een
reiniging, tonic en (oog)make-up remover in 1. Make-up, vuil en
talg wordt volledig verwijdert, zonder hierbij de zuurmantel van

de huid aan te tasten. Daarnaast geeft deze reiniger een
comfortabel gevoel aan de huid en is dus zelfs geschikt voor een

droge, strakke, geïrriteerde/gevoelige huid!

De ALPHA-H Triple Action Cleanser is een 3-in-1 cleanser en is
zeepvrij en antibacterieel. Reinigt de huid mild, maar grondig

zonder de zuurmantel aan te tasten. Door de aloë vera en
komkommer wordt de huid gekalmeerd en gehydrateerd.
Geschikt voor de normale tot gecombineerde/acne huid.

De EXTENSO Soft Cleansing Milk is een zachte reinigingsmelk die
geschikt is voor ieder huidtype. Verwijdert make-up en

vuildeeltjes op een huidvriendelijke manier. Bevat hydraterende
en verzachtende eigenschappen, waardoor de pH-waarde van

de huid niet wordt aangetast en de huid niet uitdroogt. Geschikt
voor elk huidtype.

Op de volgende pagina heb ik bovengenoemde cleansers onder
elkaar gezet, zodat je een goed beeld krijgt van de cleansers. Al

deze cleansers kun je dus gebruiken als eerste reiniging.



Geschikt voor de normale tot
gecombineerde/acne huid

3-in-1 reiniging

Zeepvrij en antibacterieel

Zwangerschapsproof

Geschikt voor elk huidtype

Zachte en milde reiniging

Reinigt de huid zonder haar
uit te drogen

Zwangerschapsproof

Geschikt voor ieder huidtype

3-in-1 reiniging

MUST HAVE voor iedere huid

Zwangerschapsproof



SERUMS

Met een serum pak je een specifiek huidprobleem aan. In een
serum zitten specifieke ingrediënten, aangepast op een bepaald
huidtype en/of huidprobleem. Serums zijn dan ook bedoeld om

de huid te verbeteren.

Het ingrediënt hyaluronzuur is een echte dorstlesser voor ieder
huidtype! Veel mensen hebben last van een vochtarme huid,

waarbij andere huidproblemen komen kijken. Als je dan begint
met een serum met hyaluron erin, zul je zien dat veel

huidproblemen al verminderen.
Hyaluron vind je in het ALPHA-H Hyaluronic 8 Serum of in het

EXTENSO Hyaluronic Serum.

Vitamine B is een onmisbaar ingrediënt in een dagelijkse
huidverzorgingsroutine. Vitamine B is goed voor het verminderen

van acne, het egaliseren van opgehoopt pigment en laat de
vochtbalans herstellen. 

Vitamine B vind je in het ALPHA-H Vitamin B Serum.

Vitamine E is een antioxidant en bevat beschermende
eigenschappen. De ALPHA-H Vitamin E bevat 

vitamine E en is dan ook een 'EHBO-serum' bij een rode huid,
couperose, eczeem, rosacea, gestresste huid, maar ook na

bijvoorbeeld een microdermabrasie of peeling.



Geeft de huid een intense hydratatie

Geschikt voor elk huidtype

Ook perfect als make-up primer!

Geeft de huid een intense hydratatie

Geschikt voor elk huidtype

Laat de huid kalmeren

Vermindert acne, egaliseert de teint en
hersteld de vochtbalans

Geschikt voor elk huidtype

Laat de huid kalmeren

'EHBO-serum' bij roodheid, ontstekingen 

Zorgt voor een optimale hydratatie

Versterkt de functie van de huidbarrière



ZONBESCHERMING ALS DAGCRÈME
 

Een goede zonbescherming voor je huid is enorm belangrijk! Een
zonbescherming moet niet alleen voldoen aan de UVA en de UVB filters,
maar moet ook filters bevatten voor blauw licht en infrarood. Blauw licht

komt van een smartphone, tablet of van je computer. 
 

Je komt hier iedere dag mee in aanraking, óók in de herfst en winter
seizoenen. Beschouw je zonbescherming dan ook als je volledige

dagcrème. 
 

UVA veroorzaakt vroegtijdige veroudering en verhoogt de kans op
huidkanker. UVB veroorzaakt verbranding van de huid en verhoogt ook de

kans op huidkanker. Infrarood breekt het collageen in de huid af, wat
vroegtijdige huidveroudering veroorzaakt. Blauw licht veroorzaakt

huidbeschadigingen, zoals een zwakker huidoppervlak, pigmentvlekken en
ontstekingen.

 
Genoeg redenen dus om direct te beginnen met een goede bescherming

voor je huid! Je moet er immers nog de rest van je leven mee doen.
 

Omdat het per huidtype en huidgevoeligheid kan verschillen welke
zonbescherming je nodig hebt of waar je behoefte aan hebt, zijn er

verschillende mogelijkheden waar je uit kunt kiezen.

Beschermt tegen 4 soorten straling:
UVA, UVB, Blauw Licht en Infrarood

Vederlichte textuur

Hydraterend en waterbestendig

Geschikt voor alle huidtypes



Beschermt tegen 4 soorten straling:
UVA, UVB, Blauw Licht en Infrarood

Talgregulerend en matterend

Dry-touch textuur

Ideaal voor de vette huid met
neiging tot acne

Beschermt tegen 4 soorten straling:
UVA, UVB, Blauw Licht en Infrarood

Lichte textuur

De ideale bescherming voor de
gevoelige en intolerante huid.

Beschermt tegen 4 soorten straling:
UVA, UVB, Blauw Licht en Infrarood

Egaliseert de teint

Niet comedogeen
 
Speciaal om bruine vlekken te
helpen voorkomen en corrigeren.



'S OCHTENDS 'S AVONDS

1

2

3

4

CLEANSER 1

CLEANSER 2

SERUM

DAGCRÈME/
ZONBESCHERMING

CLEANSER 1

CLEANSER 2

SERUM

NACHTCRÈME

SKINCARE ROUTINE

Zoals je kunt zien, bestaat een huidverzorgingsroutine uit 5
verschillende producten. Je gebruikt 2 verschillende reinigingen,

een serum, een nachtverzorging en een
dagcrème/zonbescherming.



HUIDTYPE
Een huidtype wordt deels genetisch bepaald, maar wordt ook bepaald door de talgproductie en
reactiviteit van de huid. Wanneer een talgproductie extra actief is, wordt de huidtype vaak al vet
bevonden. En wanneer er een trage talgproductie is, zorgt dit voor een droge huid.

PORIËN
Poriën zijn kleine opening in de huid. Bij de één zijn deze meer zichtbaar, dan bij de ander. We
spreken dan over grove poriën of over een verfijnde porie structuur.

MEE-ETERS/COMEDONEN
Mee-eters zijn verstoppingen in de talgklierafvoergangen. Dit wordt ook wel een verstopte porie
of comedo genoemd. Deze zijn waar te nemen als zwarte puntjes op de huid. 

GERSTEKORRELS/MILIA'S
Een gerstekorrel ontstaat door verstoppingen in de afvoergangen van talgklieren en zweetklieren.
Een gerstekorrel is een wit, klein bolletje in de huid. Dit bolletje is gevuld met hoornschilfers. Een
gerstekorrel wordt ook wel een milia genoemd

PUISTJES/PUSTELS
Dit zijn ontstoken bultjes in de huid. Ze hebben een wit kopje aan de oppervlakte van de huid. In
vaktaal noemen wij dit ook wel pustels.

ONZUIVERHEDEN
Onzuiverheden is een verzamelnaam voor mee-eters/comedonen, gerstekorrels/milia's, puistjes
enzovoorts.

PIGMENTVLEKKEN
Pigmentvlekken zijn ophopingen van pigment in de huid. Ze worden gezien als bruine vlekken op
de huid. Ze ontstaan door de overmatige productie van melanine. Het beschermt je huid tegen
schadelijke stralen en absorbeert de warmte van de zon.

VEROUDERINGSVERSCHIJNSELEN
Dit zijn verschijnselen van het ouder worden, die je kunt zien aan de huid. Denk aan fijne lijntjes,
rimpels, verlies van stevigheid en elasticiteit in de huid en/of ouderdomsvlekken.

INGREDIËNTEN
Ingrediënten zijn werkstoffen die verwerkt zijn in een product met een specifieke doel of met
meerdere doelen. Sommige ingrediënten zie je vaker samen in meerdere producten, omdat ze
elkaar versterken. Ingrediënten kunnen elkaar ook verzwakken.

BEGRIPPENLĲST



CLEANSER
Een cleanser is het Engelse woord voor reiniging. Dit is de eerste stap naar een ideale
huidconditie en jou droomhuid!

SERUM
Een serum is een product met hoge percentages werkstoffen die zijn samengesteld om een
specifieke huidtype en/of huidprobleem aan te pakken.

ZONBESCHERMING
Het woord zegt het al, zonbescherming is de bescherming tegen de zon. Wees je ervan bewust
dat niet elke zonbescherming goed is voor ieder huidtype en alle stralingen.

PRODUCTTYPE
Producttype is een bepaalde variant van een product. Bijvoorbeeld een reiniging, serum of een
nachtcrème.

TEXTUUR VAN EEN PRODUCT
Een textuur van een product wil zeggen dat bijvoorbeeld een crème vol/dikkig aanvoelt óf juist
heel licht aan voelt. Dit verschilt per producttype en product. 

COMEDOGEEN
Wanneer een product de huid afsluit en daarmee de talgklierafvoergangen verstopt, noemen we
dit een comedogeen product. Dit kan leiden tot puistjes. Wanneer een product dit niet doet en
dus de poriën vrij laat, noemen we dit een niet comedogeen product.



The Vegan Beauty Store staat voor vegan, dierproefvrije en
bovenal eerlijke huidverzorging én huidverbetering. Dit doen wij
door alleen vegan, vegan-proof en dierproefvrije huidproducten

te adviseren.

Daarnaast delen wij de beste tips en tricks, e-books, blogs en
nog veel meer om jou als consument een zo goed en eerlijk

mogelijk advies te geven over jou huidtype, huidverzorging of
misschien wel jou huidprobleem.

Het is onze missie om iedereen te helpen met een huidprobleem,
om vervolgens de huidwens in vervulling te laten gaan naar een

prachtige droomhuid!

OVER THE VEGAN 
BEAUTY STORE



ADVIES & CONTACT

We hopen dat je het leuk vond om deze Skin Guide te lezen en

uiteraard ook nog wat van hebt geleerd!

Wil je nou nóg meer weten over jouw huidtype, huidproblemen,

ingrediënten in producten of over voeding, volg ons dan op

Instagram en Facebook voor leuke weetjes en tips!

Toch liever een persoonlijk advies? Geen probleem! Stuur ons een

bericht via WhatsApp bericht naar 06 23 99 70 86 of stuur een e-

mail naar huidadvies@theveganbeautystore.nl.




