
 

 

Hey beauty, 
 

Hierbij zoals beloofd 5 anti-aging tips voor thuis! Er gaan altijd heel veel tips in de ronde als het gaat om 
huidverbetering, maar welke tips helpen echt? Ik heb voor jou de belangrijkste huidverbetering tips 
opgeschreven die je thuis kunt uitvoeren zonder extra inspanning en moeite!  
 
#Tip 1 - Drink voldoende water!  
Ons lichaam bestaat voor 70% uit vocht. De grootste hoeveelheid vocht bevindt zich in ons bloed. Maar ook in 
onze cellen en het weefsel tussen onze cellen zit vocht. Op het moment dat je weinig vocht tot je neemt komt 
er minder vocht bij je huid terecht. Het gevolg is een uitgedroogde huid. Ik vergelijk jouw huid vaak met een 
spons. Leg je een spons in water dan zuigt deze zich vol, is hij groot zacht en veerkrachtig. Droogt de spons uit 
dan wordt hij hard en krimpt hij. Bij onze huid werkt dit net zo. Door voldoende water te drinken hou je jouw 
huid dus zacht en veerkrachtig.  
 
# Tip 2 Kiowa power thee 

Wanneer je last hebt van veel rode plekjes in je gezicht of snel rood 
wordt, dan zijn de stofjes die in de Kiowa power thee zitten goed om dit 
te verzachten. Het beste is zelfs nog om koude kiowa thee te drinken. 
Dit verbetert de huidproblemen: roodheid en rosacea. Ook een voordeel 
van Kiowa power thee is dat het een erg sterk antioxidant is dat de huid 
beschermt tegen vrije radicalen (schadelijke zuurstofmoleculen). 
Hierdoor wordt ons onderhuids bindweefsel en met name collageen 
minder snel afgebroken. Alles voor de huid! 

 
#Tip 3 - Een goede nachtrust 
Nog zo'n belangrijke! Overdag gaat er veel energie naar jouw organen om jouw vitale functies uit te kunnen 
voeren. Ook jouw spieren en hersenen vragen veel energie. Als je slaapt komt deze functies in ruststand. 
Vandaar dat 's nachts onze huid het beste kan herstellen. Door voldoende te slapen heeft je huid de tijd om 
zich volledig te herstellen. Ga je vanavond wat eerder naar bed nu je dit weet?  
 
# Tip 4 – Beperk je schermtijd 
Jaja, we weten het allemaal. We zitten veel te lang achter de computer of bekijken onze Social Media of het 
nieuws op onze telefoon. En dat is slecht voor onze sociale contacten, onze nachtrust, ons gezinsleven. Maar wist 
je dat door het blauwe licht van deze schermen ons verouderingsproces versneld? Dit licht veroorzaakt de zelfde 
schade als Uv-stralen van de zon of de zonnebank. Wil je dus zo lang mogelijk een jeugdig uiterlijk, beperk dan 
je schermtijd. Je huid zal je dankbaar zijn! 
 
# Tip 5 – Kick af van je suikerverslaving 
Suiker zorgt voor rimpel!! Fructose en glucose in ons bloed zijn bijzonder reactieve stoffen. Zij kunnen zich 
namelijk hechten aan de eiwitten in ons lichaam. Bekende eiwitten zijn collageen, elastine en keratine. Deze 
zitten overal: op en in de vaatwanden, botten, haar, ogen, maar ook in de huid. Doordat de huid door de hechting 
minder soepel is, kunnen er eerder rimpels ontstaan. Kies liever voor gezonde groente, deze zitten bomvol 
waardevolle voedingsstoffen en geven je een verzadigd gevoel. 
 
Warme groet,  
 

Jody Schierboom  
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