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The best wrinkle 

is the one 

you never get



Wat super dat je geïnteresseerd bent in goede
huidverzorging en vooral in hoe je zo lief
mogelijk kan zijn voor je huid én voor jezelf 😍

Ik heb deze skinguide speciaal voor jou
gemaakt zodat ik jou alles kan vertellen over
jouw huid en over hoe je de beste versie van
jezelf kunt worden. Dus ik ben heel blij dat je
mijn e-book hebt gedownload!

Mijn naam is Jessica Freijee en ik heb Puur
Huidexpert in 2010 opgericht als
schoonheidssalon en in 2020 uitgebreid met
de webshop. 

Deze skinguide is ontstaan uit mijn missie om
mijn klanten in de webshop net zo goed te
helpen en adviseren als dat ik in mijn salon
doe. 

Ik kies heel zorgvuldig de mooiste merken uit
om zo een totaalconcept neer te zetten die jou
laat stralen ✨! 
Al mijn merken hebben dan ook mooie
verpakkingen, heerlijke geuren en fijne
structuren. Het product, maar ook jouw
pakketje, moet aanvoelen als een feestje!

Het is mijn missie om jou iedere dag stralend,
mooi en zelfverzekerd te laten voelen

Ben je er klaar voor om ook te stralen? Lees
dan gauw verder!

Stralende groet, 

Jessica
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Jouw Huid

Iedere huid is uniek! 

Hoe jouw huid eruit ziet heeft te maken
met je genen, je huidtype, je leeftijd en je
leefstijl. 

In jouw huid bevinden zich cellen en in de
kern van die cellen zit jouw DNA. Het DNA
bepaalt onder andere jouw lengte, jouw
haarkleur en de kleur van je ogen maar
bepaalt ook hoe jouw huid eruit komt te
zien als je ouder wordt. 

Betekent dit dat je geen enkele invloed
hebt op hoe jouw huid veroudert 😕 ? 

Nee zeker niet! Maar 20% van jouw DNA
staat vast en 80% is nog te beïnvloeden.
Van invloed op deze 80% is hoe je je huid
verzorgt en hoe je leefstijl is. Dit zijn
bijvoorbeeld dingen als roken, stress,
dag-/nachtritme, sporten, voeding en
beweging.

Doordat het grootste deel van jouw DNA
te beïnvloeden is kan je dus zelf je
huidtoekomst veranderen. Door een
goede leefstijl en mindset, goede
verzorging van de buitenkant en ook lief
te zijn voor de binnenkant van jouw
lichaam kan je huidveroudering op de rem
zetten en voor huidverjonging gaan.

In deze Skinguide ga ik je meer vertellen
over goede verzorging van de buitenkant
en lief zijn voor de binnenkant 
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Jouw Huid
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Welk Huidtype heb ik?
 

Voordat je kan bepalen wat voor jouw huid een goede verzorging is, is het belangrijk om eerst goed naar je
huid te kijken en te bepalen welk huidtype je hebt en waar je huid op dit moment behoefte aan heeft.

 
Ik heb een leuke uitdaging voor je! Ga maar eens onopgemaakt voor spiegel staan en kijk eens goed naar je
huid . Welke lijntjes zie je, is je huid op bepaalde plekken al wat slapper, zie je sproetjes, vlekjes of bultjes,

is je huid heel bleek of vaal of juist stralend, glimt je huid en zie je je poriën goed? 
Naast het kijken wil ik ook dat je nadenkt over hoe je huid aanvoelt. Voelt hij fijn en zacht aan of ruw, voelt

hij lekker soepel of juist heel strak en oncomfortabel?
 

Nu je meer weet over hoe je huid eruit ziet en voelt kunnen we bepalen welk huidtype je hebt en waar je
huid behoefte aan heeft. Want je huidtype is 1 ding maar door wisseling van seizoenen, hormonen en nog
veel meer invloeden kan je huid ook tijdelijk behoefte hebben aan iets anders. Kijk dus iedere keer als je

verzorging op is waar je huid behoefte aan heeft en koop niet jaar in jaar uit dezelfde verzorging.
 

Vind je het nu lastig om te bepalen welke verzorging bij jouw huid past dan kan je altijd de Skincheck
invullen op mijn site of contact met mij opnemen voor een advies op maat!

 
.

Welk Huidtype heb ik?

https://www.puurhuidexpert.shop/skincheck/


Normale huid 

De normale huid heeft een egale tint en voelt zacht en fijn aan zonder zichtbare poriën. Dit huidtype
heeft geen last van een vlekkerige of schilferige huid, voelt niet vet of droog aan en ziet er gezond uit.

Droge huid

Een droge huid is te herkennen aan een wat doffe, vermoeide uitstraling. De huid mist een natuurlijke
glans, wordt snel rood en soms zijn er wat schilfertjes te zien. 
Heb je last van een droge huid dan zal je dat vooral na het douchen of wassen van je gezicht merken,
de huid voelt strak en trekkerig aan. 
Maar ook als het buiten koud is, speelt een droge huid op en zal schraal en niet comfortabel
aanvoelen.

Een droge huid is wat anders dan een vochtarme huid. Zelfs een vette huid kan vochtarm zijn. De huid
heeft dan behoefte aan vocht van buitenaf (in producten) en/ of van binnenuit (water drinken). 
Kijk dus goed naar de andere kenmerken van je huid naast het trekkerige gevoel om te bepalen of je
huid droog of vochtarm is.
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 Huidtypes



Vette huid

Een vette huid komt veel voor en dan met name bij jonge mensen. De talgklieren van dit huidtype zijn te
actief, waardoor er dus teveel talg wordt aangemaakt. De talg zorgt voor een glimmend olieachtige
laagje.

Bij een vette huid is de huidflora verstoort, de huid is verdikt en heeft een hoge talgproductie waardoor
poriën verstoppen en ontstekingen kunnen ontstaan. 
Bij dit huidtype zie je over een groot gedeelte van het gezicht grove poriën, puistjes en zwarte of witte
mee-eters.

Gecombineerde huid

De gecombineerde huid is wat vetter en kan glimmen op de T-zone (voorhoofd, neus en kin) terwijl de
wangen juist wat droger aanvoelen. 
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De Oudere Huid

De oudere huid is geen huidtype op zich maar heeft wel andere behoefte dan een jongere huid vandaar dat
ik de oudere huid toch even apart wil bespreken. 

Tot ongeveer ons 25ste levensjaar heeft de huid heeft een snelle celdeling en is stevig en elastisch. Na je
25ste begint langzaam de huidveroudering zijn intrede te doen 😕. De eerste tekenen van huidveroudering
zien we vaak door het verschijnen van fijne lijntjes rondom de ogen.

Naarmate we ouder worden werkt onze celdeling steeds trager. Hoe trager de celdeling, hoe langzamer de
huid kan herstellen, dus hoe sneller de huid veroudert. 
Er wordt minder talg aangemaakt en de doorbloeding en activiteit van de huidcellen werkt trager,
waardoor de huid moeilijker vocht vast kan houden en afvalstoffen kan afvoeren. 
Het collageen en elastine in de huid neemt af en je zult merken dat de contouren van je gezicht minder
strak zijn en dat je huid minder elastisch is en dat er dus rimpels gaan ontstaan.

Naast dit natuurlijke huidverouderingsproces heeft, zoals al eerder gezegd ook je leefwijze invloed op het
ouder worden van de huid. Denk aan stress, voeding, slaapgebrek, roken en alcoholgebruik.
De zon is heerlijk en een beetje Vitamine D hebben we ook allemaal nodig. Maar helaas brengt blootstelling
aan de zon ook schade aan de huid. Cellen verouderen sneller onder invloed van UV-straling en je huid
vertoont eerder pigmentvlekjes. Het is voor iedere huid maar zeker voor de oudere huid dus essentieel om
de huid iedere dag te beschermen met een goede UV filter.
De oudere huid is vaak iets droger door verandering van de hormonen in je lichaam. Daarnaast heeft de
oudere huid fijne lijntjes, rimpels en/of pigmentvlekken. De huid is wat minder strak en dat zie je meestal
als eerste rondom de kaaklijn. Vergeet bij je verzorging dus ook nooit om je hals en decolleté mee te nemen
met smeren!
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Wat is goede verzorging?

Je hebt je huid goed bekeken en weet
waar je huid behoefte aan heeft maar wat
nu? 
Vaak zie je door de bomen het bos niet
meer als je alle potjes ziet staan, help   !!

Hulp is onderweg! 

In deze Skinguide lees je alles over het
stappenplan voor goede verzorging en
wat te kiezen bij welk huidtype.

Een goede verzorging van je huid bestaat
uit 6 stappen:

·Stap 1: Reiniging
·Stap 2 : Dieptereiniging
·Stap 3: Power/Serum
·Stap 4: 24H Crème
·Stap 5: Maskers
·Stap 6: Beschermen

Wil je met goede huidverzorging beginnen
maar is 6 stappen je in het begin nog
teveel begin dan met een goede reiniging,
24h crème en SPF. Dan heb je een mooie
basisverzorging en die kan je dan stap
voor stap uitbreiden.
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 Wat is goede verzorging?
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Stap 1: Reiniging

De basis van een goede gezichtsverzorging is goede
reiniging  Reiniging van de huid is de
allerbelangrijkste eerste stap die eigenlijk nooit mag
worden overgeslagen. Een schone huid is essentieel
voor het opbouwen van een gezonde huid. Eigenlijk
net zoals je je tanden poetst met tandpasta en je
lichaam wast met zeep. De huid wordt namelijk de
hele dag blootgesteld aan invloeden die de huid
vervuilen, zowel van buitenaf als van binnenuit. Als
je alleen water zou gebruiken dan wordt je huid niet
schoon en het kan je huid zelfs extra uitdrogen.

Maar vind je het ook zo lastig welke reiniging van nu
goed is voor jouw huidtype? Ik ga je helpen bij het
maken van een goede keuze! 

Kies voor de droge, normale, gevoelige en oudere
huid voor een romige structuur en voedende
ingrediënten zoals een milk reiniging.
De Cenzaa Velvet Creamy Milk een uitstekende
reiniging voor deze huidtypes. Combineer een milk
altijd met een lotion (Cenzaa Velvet Mist) om de
reiniging compleet te maken. Een lotion brengt de
pH-waarde van de huid weer in balans en verwijdert
de laatste restjes vuil.

Voor de vette of gecombineerde huid kun je het
beste kiezen voor een gel reiniging. Deze zuivert de
huid goed. Cenzaa heeft voor dit huidtype de Rise &
Shine Cleanser. Deze reinigt de huid effectief maar
mild en zonder huid uit te drogen. Vergeet ook bij
dit huidtype de lotion niet! Kies voor de Velvet Mist
(vette of gecombineerde huid) of de Illuminating
Mist (vette huid).

Klik hier voor alle reinigingen in mijn webshop.

Stap 1: Reiniging

https://www.puurhuidexpert.shop/product/cenzaa-velvet-creamy-milk/
https://www.puurhuidexpert.shop/product/cenzaa-velvet-mist/
https://www.puurhuidexpert.shop/product/cenzaa-rise-shine-cleanser/
https://www.puurhuidexpert.shop/product/cenzaa-velvet-mist/
https://www.puurhuidexpert.shop/product/cenzaa-illuminating-mist/
https://www.puurhuidexpert.shop/product-categorie/gezichtsverzorging/reiniging/
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Stap 2 Dieptereiniging

Naast de dagelijkse reiniging van de huid, is het van
belang om één tot drie keer per week een
dieptereiniging (scrub of peeling) toe te passen. Zo
worden dode huidcellen en onzuiverheden
verwijderd, de poriën gezuiverd en oneffenheden
geëgaliseerd. Door een dieptereiniging wordt de
werking van je dagelijkse verzorgingsproducten
geoptimaliseerd en dringen de werkstoffen van een
serum of crème dieper in de huid door. Een scrub
levert zichtbare huidverjonging op want mooie
nieuwe huidcellen komen hierdoor sneller naar het
oppervlak. Door regelmatig een dieptereiniging te
doen krijg je een gezonde huid en een stralende
look!

Bij een gevoelige huid, couperose, rosacea of actieve
acne (dus met heel veel pukkels en ontstekingen) is
het beter om een peeling te gebruiken te gebruiken
zonder korrel, dus zonder schuring. Een
enzymatische peeling is eiwitsplitsend waardoor
losse huidcellen worden losgeweekt zonder te
schuren zoals de Cenzaa RYJVK Enzyme Powder of
de Illuminating Masq. Bij dit huidtype is 1 keer per
week en dieptereiniging voldoende.

De droge en oudere huid kunnen prima een
dieptereiniging met korrel gebruiken zoals de
Cenzaa Crystal Orange Cleanser. 
Is je huid wat dikker, valer of grauw gebruik dan een
peeling met een wat grovere korrel zoals de Cenzaa
Mirodermabrasion Polish.

Bij alle dieptereiniging met een korrel is het
belangrijk om de korrel zijn werk te laten doen en
niet ook nog kracht te geven met je handen want
dan kan het te heftig zijn voor je huid. Dus gewoon
zachtjes inmasseren met water!

Op deze pagina vind je alle dieptereinigingen in mijn
webshop

Stap 2: Dieptereiniging

https://www.puurhuidexpert.shop/product/cenzaa-ryjvk-enzyme-powder/
https://www.puurhuidexpert.shop/product/cenzaa-illuminating-masq/
https://www.puurhuidexpert.shop/product/cenzaa-crystal-orange-cleanser/
https://www.puurhuidexpert.shop/product/cenzaa-microdermabrasion-polish/
https://www.puurhuidexpert.shop/product-categorie/gezichtsverzorging/scrubs-peelings/
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Stap 3 Serum/Power

Een serum is een dunne, super geconcentreerde
fluide en is de levensverzekering voor een mooie
huid. Het is de meest krachtige dosis van
werkstoffen die de huid maximaal verbeteren!

Je kan niet vroeg genoeg met een serum beginnen.
Hoe eerder je ermee begint hoe beter en langer de
huid in goede conditie blijft. Ook als je huid tijdelijk
net dat beetje extra nodig heeft is een serum een
heel mooi product om in te zetten. 

Het verschil tussen crèmes en serums is dat de
laatste veel meer actieve werkstoffen bevat. Het is
belangrijk dat je over een serum altijd een 24h
crème aanbrengt.

De droge of vochtarme huid kan een serum
gebruiken met hyaluron (vocht) zoals de Cenzaa
Sweet Power. Naast het gebruik van een serum is
het altijd belangrijk om voldoende water te drinken.

Voor de vette/gecombineerde huid zijn er serums
die de talgproductie verminderen en de huid
minder doen glimmen, bijvoorbeeld de Cenzaa
Rebalancing Power. Is de huid erg rood dan kan je
ook voor een serum voor de gevoelige huid kiezen.

Voor de gevoelige huid kies je voor een serum die
de huid beschermt, kalmeert en de roodheid
vermindert. Cenzaa heeft voor dit huidtype de
Calming Power of de Cool Tenderness.

De oudere huid heeft een echte krachtpatser nodig
om de stevigheid en elasticiteit van de huid een
oppepper te geven zoals de Cenzaa Energetic
Power.

Uitgebreide informatie over de serums  vind je hier 

Stap 3: Serum/Power

https://www.puurhuidexpert.shop/product-categorie/gezichtsverzorging/power-serum/
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Stap 4 24h Crème

Het is cruciaal dat de huid dagelijks wordt voorzien
van werkstoffen die de huid ondersteunen en
beschermen invloeden van buitenaf.
Ook is het heel belangrijk de juiste crème te
gebruiken die past bij de huidige huidconditie. 
Veel mensen gebruiken jaar in jaar uit dezelfde
crème en daardoor gebruiken ze vaak een crème die
niet meer bij hun huid past. Jouw huid kan
bijvoorbeeld in de zomer een heel andere behoefte
hebben dan in de winter. Maar ook door
bijvoorbeeld veranderingen in hormonen en
voeding kan je huid veranderen en heb je dus een
andere crème nodig. 

De Cenzaa 24h crèmes zijn hoog in werkstoffen en
zijn gericht op structurele huidverbetering. Bij
dagelijks gebruik is het resultaat al binnen korte tijd
te zien. Bij Cenzaa wordt geen onderscheid gemaakt
tussen een dag- en nachtcrème. 

Heb je een droge huid dan kies je voor een romige,
voedende crème zoals de Cenzaa Sweet Heaven.

Een gevoelige huid kiest voor een crème die de huid
extra beschermt tegen de invloeden van buitenaf en
de huid kalmeert bijvoorbeeld de Cenzaa Calming
Senses of de Silk Tenderness.

Een crème voor een vette of gecombineerde huid is
vaak wat dunner van substantie (een gel of een
fluide). Deze crèmes zorgen voor een verminderde
talgproductie zonder de huid te verstoppen. Cenzaa
heeft voor dit huidtype de Rebalancing Splash of
Rebalancing Spirit

Kies bij een oudere huid voor een voedende crème
die veel anti-oxidanten (opeters van schade in je
cellen) bevat zoals de Cenzaa Energetic Sunrise of
de Energetic Dream.

Kijk hier voor alle 24 crèmes van Cenzaa

Stap 4: 24h Crème

https://www.puurhuidexpert.shop/product-categorie/gezichtsverzorging/dag-nacht-verzorging/
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Stap 5 Maskers

De vitaminecocktail die zorgt voor een extra
huidoppepper!

Een gezichtsmasker kan je vergelijken met de
sportschool voor de huid. Het houdt je huid gezond,
net als regelmatige lichaamsbeweging ons lichaam
in vorm houdt. 

Maskers zijn speciaal ontwikkeld voor verschillende
huidtypen en condities. Of het nu veranderde
weersomstandigheden zijn, stress, slechte voeding,
of dat de huid snel en effectief verbeterd moet
worden, de huid erg droog aanvoelt of juist heel
onrustig is, voor iedere huid is er een passende
vitamine cocktail. 

Elk masker geeft de huid de extra oppepper die het
nodig heeft! En je creëert gelijk ook een heerlijk me-
time momentje!

Bij het gebruik van een masker wordt de huid
tijdelijk afgesloten en dat zorgt ervoor dat het vocht
en de warmte worden vastgehouden. Hierdoor
worden afvalstoffen beter verwijderd. De
doorbloeding van de huid wordt gestimuleerd
waardoor de huid wordt voorzien van zuurstof en
voedingsstoffen.

De maskers van Cenzaa zijn: Delight Touch (voor
een droge, gevoelige of oudere huid), Relaxing
Touch (voor een onrustige huid, bij acne of
roodheid in het gezicht), Illuminating Masq (voor de
oudere huid of de vale, vermoeide huid)
 
Wil je meer weten over de maskers? Klik dan hier

Stap 5: Maskers

https://www.puurhuidexpert.shop/product-categorie/gezichtsverzorging/maskers/
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Stap 6 Beschermen

Bescherm je huid altijd goed tegen zon en UV
straling!

Zonlicht is goed voor vorming van vitamine D. Maar
te veel zonlicht kan ernstige huidschade opleveren
en zonlicht veroudert altijd de huid.

 Er wordt wel gezegd dat 90% van de
verouderingsproblemen van de huid veroorzaakt
wordt door de zon. 
Goede zonbescherming is dus een absolute
noodzaak om huidveroudering tegen te gaan.

 Bruin worden is het eerste verdedigings-
mechanisme van de huid. Maak er daarom een
gewoonte van om de huid altijd tegen de zon te
beschermen met een extra filter.
Ook in de winter of als het bewolkt is is het
belangrijk de huid goed te beschermen tegen UV
straling.

Je kan kiezen voor een zonbescherming zoals de
Cenzaa Advanced Sun spf 50, deze is niet vet, sluit
de huid niet af en laat geen witte waas achter. Een
perfecte beschermer dus voor iedere dag! 

Maar je kan ook kiezen voor een bescherming met
een tintje zoals de Cenzaa BB Creams met spf 15 of
de CC Creams met spf 30.
Dan ben je goed beschermd tegen de zon en je hebt
ook gelijk een mooie, natuurlijke teint op je gezicht!

Wil je meteen starten met de beste zonbescherming
voor jouw huid? Klik dan gauw hier

Stap 6: Beschermen

https://www.puurhuidexpert.shop/product-categorie/gezichtsverzorging/zonbescherming/
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De buitenkant: check ✔ en nu de binnenkant!

Een gezond en gevarieerd voedingspatroon is
essentieel om je huid soepel en stralend te houden.
Maar ook al eet je nog zo netjes al je groente en fruit
dan nog krijg je, als je ouder wordt, een tekort aan
sommige voedingsstoffen en vitaminen. 

Wil je voortijdige veroudering van je huid
tegengaan, dan kun je dit tekort aanvullen met
voedingssupplementen. Uit onderzoek blijkt dat
supplementen fijne lijntjes en rimpels kunnen
helpen verminderen, de uitstraling van je huid
kunnen verbeteren en je beschermen tegen verdere
huidschade.

Maar welke supplementen zijn dan essentieel voor
jouw huid? 
Ik werk zelf met de supplementen van Blend New
Day. Deze supplementen zijn gebaseerd op de
orthomoleculaire voedingsleer. Daarbij wordt
gekeken naar de werking van voedingsstoffen op
ons lichaam om zo een optimale gezondheid in
stand te houden.

Op de volgende pagina's zet ik de belangrijkste
supplementen voor de huid op een rijtje voor je!

Je kunt alle supplementen vinden in mijn webshop

En nu de binnenkant

https://www.puurhuidexpert.shop/product-categorie/supplementen/


Draagt bij aan de vorming van collageen wat van
belang is voor de stevigheid van onze huid
Beschermt de huid tegen invloeden van buitenaf en
is echt een parel voor je huid
Voorkomt broze nagels
Remt de aanmaak van pigment
Beschermt tegen irritatie van de huid, gaat
ontstekingen tegen en helpt de huid sneller
herstellen
Activeert de natuurlijke energie
Levert een bijdrage aan het behoud van een gezonde
huid
Bevordert de opname van ijzer in ons bloed

.Wat doet Vitamine C voor jouw lijf:

Een goede vetzuur balans is onmisbaar voor een
gezond lijf. 

Voldoende Omega 3 houdt je celwanden soepel
en doorlaatbaar. 
Hierdoor kunnen voedingsstoffen gemakkelijk in
je cellen komen om daar te zorgen voor een
optimale celdeling. Afvalstoffen kunnen de cel ook
makkelijk weer verlaten.

 Onze cellen, ons lichaam en onze huid, blijven
jong!
 
De belangrijkste aangetoonde effecten van
voldoende Omega 3 zijn:

• Een gezonde en soepele huid
• Optimale hersenfunctie en concentratie
• Verminderde kans op hart en vaatziekten
• Verbeterde hormoonbalans
• Bestrijding van ontstekingen
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Omega 3

Vitamine C



bij een onrustige huid vanwege zijn ontgiftende
werking
bij obstipatie of darmproblemen omdat het de
spijsvertering verbetert
bij hormonale klachten
als detox doordat chlorella in staat is giftige stoffen
aan zich te binden en veilig af te voeren via de
normale spijsvertering

Chlorella heeft een positieve invloed op het
immuunsysteem, ondersteunt de reinigende werking
van de lever en chlorella is  een antioxidant en helpt
daardoor bij de bescherming van gezonde cellen tegen
vrije radicalen.

Chlorella wordt aanbevolen:

Collageen is een eiwit dat van nature in onze huid
aanwezig is. Het zorgt ervoor dat onze huid
elastisch blijft. Elasticiteit in de huid zorgt ervoor
dat huid er voller, strakker en stralender uitziet. 

Ons lichaam maakt collageen zelf aan. Tot je 25e
is de aanmaak van collageen in je lichaam in
verhouding met de afbraak van collageen. Maar
vanaf je 25e neemt de aanmaak van collageen met
ongeveer 1% per jaar af omdat je lichaam het
steeds minder goed aan kan maken. Na je 50e
maakt je lichaam bijna helemaal geen collageen
meer zelf aan 😕.

Het gevolg van het steeds minder aanmaken van
collageen is huidveroudering. De huid verliest
stevigheid en elasticiteit en wordt dunner,
slapper en heeft minder volume. Ook komen er
diepere rimpels.

Omdat je lichaam collageen steeds minder goed
kan aanpakken is het een collageen supplement
een absolute aanrader!
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Collageen

Chlorella
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Je huid thuis goed verzorgen met de
juiste producten en de goede
supplementen toevoegen is heel
belangrijk maar om je huid net dat
stapje meer te geven is het ook
belangrijk om eens in de 6 weken naar
jouw huidexpert te gaan. 

In de salon worden gespecialiseerde
behandelingen gegeven zoals de
bindweefselmassage, fruitzuren en
microdermabrasie.

Deze behandelingen brengen jouw
huid naar een next level! En daarnaast
is het ook een heerlijk me-time
momentje 😊

Op www.puurhuidexpert.nl kan je
lezen wat al deze behandelingen
inhouden.

We kunnen altijd samen overleggen
wat voor jouw huid het beste
behandelplan is!

Behandelingen

https://www.puurhuidexpert.nl/
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Ik hoop dat je na het lezen van deze Skinguide meer weet over wat goed is voor jouw huid.

Wil je toch graag meer advies of heb je een vraag? Neem dan gerust contact met me op en dan gaan we
samen kijken hoe jij de beste versie van jezelf kunt worden 

 
Je kunt hieronder op mijn logo klikken om direct op mijn webshop te komen en daar kan je nog meer
blogs lezen,  alle producten bekijken en direct contact met mij opnemen via Whatsapp of via de mail

Heel graag tot ziens in mijn webshop!

Lieve groet, Jessica        

Tot Slot

Direct naar de Webshop:

https://www.puurhuidexpert.shop/
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Nu je de beste producten voor jouw huid hebt gevonden, wil je natuurlijk ook graag weten hoe je het
het beste kan gebruiken!
Op mijn webshop staat bij ieder product uitgebreid beschreven hoe je het product het beste gebruikt
maar ik zal hier ook nog in het kort jouw nieuwe ochtend en avond ritueel laten zien.

Jouw Skincare Routine

Avond Ritueel
 

Ochtend Ritueel
 1

2

3

4

Stap 1: Reiniging 1 Stap 1: Reiniging

Stap 3: Serum Stap 3: Serum

Stap 4: 24h CrèmeStap 4: 24h Crème

Stap 6: Beschermen

3

2


