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SKIN CURA IS EEN GREEN SPA! 

WE HEBBEN
SAMEN AL 80

BOMEN GEPLANT! 

IS JOUW ZONBESCHERMING 

KORAAL VRIENDELIJK?

MOISTURIZERS + SPF 

DE 6 VOORDELEN VAN EEN

SPF

"Ongeveer 90% van de

zichtbare tekenen van

veroudering veroorzaakt

door de schade van de

zon"



SKIN CURA IS EEN GREEN SPA!

 

Éminence streeft niet alleen voor een gezonde huid, maar ook een gezonde planeet. Dat
is de reden waarom ze voor elk verkocht product een boom planten, maar dat is niet het
enigste wat ze doen. 
Ze stimuleren ook dat de aangesloten praktijken zo milieu bewust mogelijk bezig te zijn.
Daarom hebben ze een Green Spa programma opgezet. Dat betekent dat een praktijk aan
een aantal eisen moet voldoen om gecertificeerd te worden. 

Omdat Skin Cura aan deze eisen voldoet, ben ik sinds november 2020 een 
gecertificeerde Green Spa, waar ik heel trots op ben. 

Samen op weg naar een gezonde wereld!

IS JOUW ZONBESCHERMING VEILIG 

VOOR HET KORAAL?

 
Overal ter wereld worden koraalriffen bedreigd
door vervuiling. Per jaar belandt er 14.000 ton

zonnebrandcrème in onze oceanen. 
 

Het ecosysteem van een koraalrif is heel
kwetsbaar. Stijgende temperaturen en
schadelijke chemicaliën verstoren de
voortplanting en groeicyclus en leiden

uiteindelijk tot koraalbleeking.
 

In sommige landen is het gebruik van niet
koraalveilige zonnebrandcrème gelukkig al

verboden. Dat het niet veilig is kan je herkennen
aan crèmes met daarin oxybenzon en

oxtinoxaat.

Beschermt tegen blauw licht, veilig voor koraalrif, laat geen
witte waas achter en smeert fijn en gemakkelijk uit. Het bevat
krachtige antioxidanten, waaronder frambozenzaadolie.

Geschikt voor gezicht en lichaam, 40 minuten water-resistant.
Bij sterke transpiratie en na het zwemmen opnieuw
aanbrengen voor optimale bescherming.

Lilikoi Mineral Defense Sport Sunscreen



DE 6 VOORDELEN VAN EEN SPF 

Het vermindert de kans op

huidkanker.

De Skin Cancer Foundation beweert
zelfs dat het aanbrengen van een
zonnebrandcrème met een SPF

factor 15 de kans voor het
ontwikkelen van een

plaveiselcelcarcinoom met 40% en
risico op een melanoom (dodelijkste

huidkanker) met 50% vermindert.

1. Beschermt tegen zonverbranding.

UV-B is  is verantwoordelijk voor zonnebrand, dat
is niet alleen pijnlijk maar vergroot ook het risico

op huidkanker. 
Volgens Healthline: “Zelfs een enkele zonnebrand

kan iemands risico op huidkanker vergroten. Dit komt

doordat de huid ultraviolette straling van zonlicht

absorbeert, dit het genetische materiaal in huidcellen

kan beschadigen. “Gelukkig beschermt

zonnebrandcrème de huid tegen UV-stralen door

zonlicht te absorberen, te reflecteren of te

verstrooien.

2.

Voorkom het vroege ontstaan van

rimpels en fijne lijntjes.

Een zonnebrandcrème is een van de
meest effectieve preventieve

formules tegen aging. Langdurige
blootstelling aan UV-A veroudert de

huid vroegtijdig en leidt tot verlies van
collageen en huidelasticiteit. Door
een SPF in uw dagelijkse routine te

introduceren voorkom je met minimale
inspanning de vroege tekenen van

veroudering.

4.

5.
Vermijd hyperpigmentatie

Ongelijkmatige huidpigmentatie (of
hyperpigmentatie) verwijst naar delen
van de huid die op een inconsistente
manier verkleuren of donker worden.
Dit kan erfelijk zijn, maar het kan ook

worden veroorzaakt door blootstelling
aan de zon. Een vlekkerige huid of

donkere vlekken kunnen ontstaan op
het gezicht, de handen en andere

delen van het lichaam die regelmatig
aan de zon worden blootgesteld.

Beschermt tegen roodheid en

voorkomt ontstekingen.

Te veel tijd in de zon zal zonnebrand,
ernstige roodheid van de huid en
ontsteking van de huid tot gevolg

hebben. 
Volgens Medical News Today: "De

ultraviolette stralen van de zon
beschadigen de huid, die rood wordt

naarmate het lichaam meer bloed naar het
getroffen gebied leidt om de schade te

herstellen."

3.

Stop DNA schade

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond
dat zonlicht DNA-schade veroorzaakt en

huidkanker en fotoveroudering kan veroorzaken. 
Studies stellen: “Veel van de schadelijke effecten op

de menselijke gezondheid die het gevolg zijn van
blootstelling aan zonlicht, houden verband met een

reeks gebeurtenissen die begint met de vorming van
DNA-schade. " Het is duidelijk dat blootstelling aan

de zon een diepgaand effect kan hebben en
mogelijk vroegtijdige huidveroudering, huidkanker en

vele andere huidveranderingen kan veroorzaken.

6.



Blokkert UV stralen
Ontstekingsremmend
Geneest huidirritaties 
Verbeterd de bloedsomloop
Kalmerend, hydraterend en voedend 

Tropical Vanilla Day Cream SPF40 - 64,80

Deze moisturizer met SPF herstelt de vochtbalans en beschermt tegen 
UVA/UVB stralen. Dit product is geschikt voor alle huidcondities.

Wat doet deze moisturizer voor jouw huid?

Blokkeert UV stralen
Ontstekingsremmend 
Geneest huidirritaties 
Stimuleert de collageen productie 
Voorkomt ontstekingen cellulaire schade

Red Currant Protective Moisturizer SPF40 - 64,80

Deze moisturizer met SPF is matterend en hierdoor perfect voor vette/acne huidcondities. 

Wat doet deze moisturizer voor jouw huid?

Blokkeert UV stralen
Ontstekingsremmend 
Hydraterend 
Voedend

Lilikoi Daily Defence Moisturizer SPF40 - 64,80

Deze moisturizer met SPF beschermt tegen blauw licht en pollutie. 

Wat doet deze moisturizer voor jouw huid?

SPF MOISTURIZERS

De moistuizers laten geen witte waas achter.

 
 


