
Huidleiding
CHECKLIST

‘Hai! Wat leuk dat jij deze huidleiding 

voor jezelf hebt besteld. Hier vind jij dé 

tips om je huid gezond te houden en 

een mooie glow te krijgen.’

Floor Kliffen
DE SKINCOACH



 SKIN Checklist 

Q  Reinig je huid 2 x per dag ook al ben je uit geweest. Zo neemt hij alles vele malen  

 beter op en krijg je minder verstoppingen. 

Q  Gebruik je cleanser icm water. Doekjes en watjes alleen komen niet bij het vuil in de poriën. 

Q  Exfolieer je huid 1-2 keer per week met een exfoliant die voor jouw huid geschikt is.  

 Dit kan zijn met enzymen of fruitzuren. Scrub korrels worden alleen maar toegevoegd  

 door de fabrikant om een schoon gevoel te krijgen en kan je huid beschadigen.  

 Echt een DON’T dus!

Q  Breng altijd een dagcreme aan met een SPF30 hiermee ben je altijd beschermd voor  

 de eerste uren dat jij naar buiten gaat.  

Q  Voed je huid ‘s nachts met een huidverbeterende verzorging. ‘s Nachts gaat je huid zich  

 herstellen en is in ruststand. Je huid neemt alles vele malen beter op dan overdag. 

Q  Do not touch your face! Blijf van velletjes of opkomende pukkels af. Deze zullen vanzelf  

 genezen en wegtrekken. Dit om littekens te voorkomen.

Q  Gebruik producten zonder parfum. Dit kan namelijk irritatie of zelf pigmentatie veroorzaken. 

 Als jij snel last hebt van onzuiverheden

Q  Gebruik geen crèmes met (minerale) oliën (Liquid paraffin, liquid petrolatum, parafin oil,  

 paraffinum liquidum, petrolatum liquid, petroleum oil, white mineral oil en white oil)

Q  Gebruik geen producten met alcohol. Dit droogt je huid uit en brengt je huid uit balans.

Q  Hydrateren doe je met producten op waterbasis. 

Q  Ga niet zelf je pukkels uitknijpen. Dit geeft wonden maar ook littekens.

Q  Exfolieer je huid 1-2 per week met salicylzuur, gebruik geen scrub!  

 Dit maakt je huid alleen maar kapot. 

Q  Vermijd reingingsborstels of dermarollers, deze zullen de bacteriën verspreiden. 

Q  Gebruik olievrije make-up producten zoals een medische foundation die je WEL  

 onbeperkt mag aanbrengen.

 Als jij snel last hebt van een droge schilferige huid

Q  Gebruik een milde reinging geen facewash.

Q  Exfolieer je huid met enzymen en niet met een scrub korrel.

Q  Vermijd het gebruik van Vaseline. Dit sluit je huid af en maakt je verslaafd. 

Q  Gebruik rijke producten/moisturizers op oliebasis. 

Q  Breng indien nodig een laag serum aan om je huid een extra boost te geven. 



Floor Kliffen
SKIN SPECIALIST/ACNE THERAPEUT 

Voor degene die mij nog niet kennen: Ik ben Floor Kliffen en houd mij bezig met jouw huid!  

Op mijn 21ste kreeg ik ernstige acne. Het maakte mij onzeker en heeft mij beïnvloed in mijn 

dagelijks leven. Hoe ik er vanaf gekomen ben? Dat is een combinatie geweest van medicatie, 

voeding en aangepaste skincare die WEL voor mij werkte, geloof mij dat was een hele zoektocht. 

Ik weet dus als geen ander hoe het voelt om niet de huid te hebben die je zo graag had gewild.  

Dit heeft mij geïnspireerd om hier iets mee te doen. 

Ik ben acne therapeut geworden! En nu vandaag de dag heb ik een Cotton Spa opgezet in het 

centrum van Zaandam waarin ik met een heel team mensen met allerlei huidproblemen help.  

Ook ben ik examinator op het ROC van Zaandam bij de uiterlijke verzorging.

Wekelijks geef ik tips, schrijf ik blogs en vlog ik hoe jij je huid het beste kan verzorgen.  

Houd het simpel is mijn motto maar haal het maximale uit je huid! 

Wil jij meer weten over je huid of wil jij behandeld worden? Je bent altijd van harte welkom bij ons 

in de store voor een gratis huidscan om eens te kijken naar jouw huid. Deze scan meet jouw  

vet-, vocht-, talg- en zonschadegehalte. Hiermee stellen wij een behandelplan op of stellen we een 

simpel skincare plan voor jou samen. 

Wil jij een afspraak?

Deze kan je altijd online maken via www.cottonspa.nl

Telefoonnummer: 075-6151676

Whatsapp: 0615000657

e-mail: info@cottonspa.nl

Niet in de gelegenheid om langs te komen?

Stuur een foto op van je huid en wij zullen jou zo snel mogelijk een gratis huidadvies geven.

Op de hoogte blijven van mijn tips? Bekijk mij dan op Instagram of YouTube: De skincoach. 


