
A Lifetime Investment

Investeer in je huid. 
je hebt hem nog heel

lang nodig...

Gratis 7 tips...



7
Tips

Je kijkt in de spiegel en ineens zie je er
een.
Oh nee nu al?? 
Hoe zie ik er dan uit als ik ouder ben?

Je wilt natuurlijk als het even kan, mooi
oud worden en dat zolang mogelijk vast
houden.

Ik heb goed nieuws voor je..
Wanneer je de volgende stappen opvolgt
gaat het huidverouderingsproces ineens
een stuk langzamer.

Waar komt die rimpel nu
ineens vandaan?

Ken je dat?



Tip
1

Drink voldoende
water!

Anderhalve liter per dag ....

Drink voldoende water verdeeld over de dag.
(je wist deze vast wel, maar hij is echt heel
belangrijk)
Anderhalve liter per dag is voldoende. 
Drink je te veel water dan maken je nieren overuren
en dat is echt niet goed.
Wist je dat Koffie en gewone thee vocht onttrekt?
Dus als je 1 kopje hiervan drinkt is het goed om 2
kopjes water te drinken.



Rust voldoende uit!
Zorg ervoor dat je minstens 8 uur in bed ligt.
Je hoeft niet meteen te slapen, al rust je alleen
maar uit.
Dat zei mijn moeder al tegen me toen ik een klein
meisje was. 

Reinig je gezicht en hals iedere ochtend en avond.
Ook als je geen make-up gebruikt is het goed om de
invloeden van buitenaf zoals gassen van auto’s en het
vuil wat in de lucht hangt van je gezicht af te halen.

Maar ook ‘s morgens wanneer je wakker wordt moet je
dat doen.
Je huid produceert `s nachts veel talg.
Dit moet eraf, anders kan de dagcrème niet bij de cellen
komen die deze voeding zo nodig hebben.

De dagcrème zal je beschermen voor de schadelijke
stoffen gedurende de dag.

Nachtcrème is belangrijk omdat ‘s nachts de celdeling
op gang komt. 
Wanneer je huid de juiste voedingsstoffen krijgt.
Dan krijg je daar ook mooie en gezonde cellen voor
terug.

 Dit resulteert dan naar een mooie huid.

Tip
2

Tip
3



Doe oefeningen voor
je gezicht....
Hiermee krijg je een:

·Betere doorbloeding.
·De elasticiteit en de conditie wordt verbeterd.
·De mimische spieren worden geactiveerd.
·De gezichtshuid wordt ontspannen en frisser                  
gemaakt.
·Het verouderingsproces wordt vertraagd.

Ik zet er een paar voor je neer..
Gebruik het tijdens het reinigen en het aanbrengen
van de crème!

Tip
4

1. Ga je vanuit de binnenkant van je ogen, naar de buitenooghoek.
 Hier blijf je even staan, geef dan een lichte druk.
 Houd dit even vast.
 Trommel zachtjes onder de ogen. (Play de piano)

2. De bovenkant van je ogen bij je wenkbrauwen.
Zet je duimen naast je neus aan het begin van je wenkbrauwen. 
Geef weer een lichte druk en houd het even vast. 
Schuif nu een stukje op naar het midden van je wenkbrauw en doe dit
opnieuw aan het einde van de wenkbrauw. in totaal 3x



Tip 
4

3. Breng een beetje milk aan op je hand en maak ronddraaiende bewegingen over je
hele gezicht, hals en decolleté.
Dan gaan we nu naar het voorhoofd.

  Maak ook daar ronddraaiende bewegingen, ongeveer 20 seconden.
  Zak naar je wangen en doe hier hetzelfde.
  Doe dit ook op en langs je neus.
  En zachtjes rondom en op je ogen.

      Als laatste pak je de hals en decolleté nog even mee.
      Verwijder daarna alles met een warm washandje.
 
4. Spray nu de lotion over je gezicht.

5. Neem een serum als je die hebt, of anders de dag/nachtcrème
  en breng het voorzichtig met zachte strijkbeweging rondom je ogen aan. 
  Als je een oogcrème hebt dan pak je natuurlijk die.
  Houd iedere keer bij de buitenooghoek een paar tellen vast. 3x herhalen.

6. Neem opnieuw een beetje crème en verdeel dit over de rest van je gezicht. 
    Masseer dit voorzichtig in. (met draaiende bewegingen)

7. Tot slot doe je nog even je hals en decolleté. Maak strijkbewegingen vanuit het    
 midden van je hals schuin naar boven en naar buiten.
Doe dit langzaam en zacht.

Tot zover de 1e basis technieken. 
Doe dit iedere ochtend en avond als je je gezicht schoon maakt.
Of wanneer je de crème aanbrengt.
Dan ga je zien dat je teint mooier wordt en een frissere uitstraling zult krijgen.



Tip 5               Tip 6               Tip 7

Met citroen melisse.
Dit vergroot direct ook

de elasticiteit en
herstellend vermogen

van je huid.
 

Drink groene thee
Als je rookt, stop dan direct. 

(Ik weet dat je dit niet wil horen en
hoe moeilijk dit voor je is)

Maar echt!!!
Het is zóó slecht voor je en voor je
huid!
Ga naar je huisarts voor hulp.
Bespreek daar wat de
mogelijkheden zijn.

Stop met roken
Al is het maar een klein rondje wandelen.

 Je maakt meteen endorfine aan (het
gelukshormoon)

Maar als je naar buiten gaat, bescherm jezelf
dan wel tegen de zon.

In de zomer doe je dit een paar keer per dag.
Zon is echt heel schadelijk voor je huid. 
Samen met roken zijn het de 2 grootste

veroorzakers van huidveroudering.
 

Ga Naar buiten!



Kortom.....
Je huid goed verzorgen.
Is een must om mooi oud te worden.

Volg alleen deze tips al op.
Je zal het verschil snel ervaren.

Maar je kunt natuurlijk nog veel meer doen om je
huid een goede conditie te krijgen of te houden.

Wil jij nog een stapje verder gaan?
Neem dan contact met me op.
Ook online kan ik je advies geven.

Stuur een mail naar info@labecasse.nl



Dankjewel.
voor het downloaden

van mijn boek
Heel veel plezier ermee.
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