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Het was spannend toen we besloten een oproep te doen onder 
onze lezers om in te schrijven voor een crèmetest met Gladskin, 
dat de verschijnselen van rosacea zoals roodheid, branderigheid 
en jeuk kan afremmen. Binnen ons eigen testteam hebben we 
(gelukkig maar) geen mensen die lijden aan deze 
huidaandoening. Maar dat betekent niet dat het niet bestaat. 
Rosacea kenmerkt zich door een breed aspect van rode 
huidverschijnselen van de heel extreme rode ‘ drank’ neus, tot 
vormen van acne-achtige rode bulten, tot altijd rode wangen 
en/of een jeukerig, branderig gevoel op wangen, kin, neus of 
voorhoofd, tot zelfs in de ogen. Lees hier nog eens het verhaal 
dat we al eerder over Gladskin en rosacea schreven. 

De rol van de Staphylococus aureus bacterie 

Tot nu toe is er weinig tegen te doen behalve 
ontstekingsremmende middelen en antibiotica, als het weer 
uitbreekt – het gaat meestal in golfbewegingen. De oorzaak is 
ook nog steeds niet 100% duidelijk, maar er komen wel steeds 



meer belangrijke inzichten. Een daarvan is dat de van nature op 
de huid voorkomende bacterie Staphylococus aureus een rol 
kan spelen bij de uiterlijke kenmerken. Deze bacterie is dan in 
de te grote mate aanwezig op de huid. 

Revolutionair én volstrekt natuurlijk 

Het is revolutionair te noemen dat het Nederlandse bedrijf 
Micreos Human Health hier een  antwoord op heeft gevonden, 
dat haar oorsprong kent in de biologische geneeskunde: die van 
de fagen. Dit zijn de natuurlijke vijanden van bacteriën, die 
alleen in staat zijn om bacteriën van hun eigen soort aan te 
vallen en te vernietigen. Ze komen van nature, net zoals 
bacteriën, op je lichaam en in ons leefmilieu in grote aantallen, 
voor. Micreos slaagde er samen met het Zwitserse Federale 
Technologie Instituut in om op basis hiervan een enzym te 
produceren genaamd Staphefekt (het specifieke enzym is 
Lysine). Het is in staat specifiek deze ‘S. aureus’ bacterie uit 
schakelen. Hierdoor nemen de kenmerkende, zichtbare 
verschijnselen van rosacea af, nadat het enzym in contact is 
gekomen met deze bacteriën op de huid. Micreos besloot dit 
enzym te verwerken in crème- en gelvorm zonder onnodige 
hulpstoffen of geurtjes. Een compacte lucht- en lichtdichte 
verpakking met verder alleen een dragerstof en een 
huidverzachter. 

De BeautyJournaal testgroep 

BeautyJournaal selecteerde deze zomer samen met Micreos 8 
vrouwen en een man om dit product te testen tegen hun 
rosacea. Belangrijk om te weten is dat Gladskin alleen werkt bij 
rosacea wanneer de Staphylococus aureus een van de oorzaken 
van de uiterlijke kenmerken van de huidziekte is. 

Hier komen de resultaten! 



 
Yvette (46): De plekken zijn minder rood, en ook 
minder groot 

Yvette heeft vooral last van roodheid op haar wangen en rond 
haar neus.  Ze heeft al veel geprobeerd vertelt ze, waaronder 
teintoplichtende crèmes, maar dat hielp natuurlijk ook niet, 
omdat rosacea geen pigmentprobleem is. Ze camoufleert haar 
huid altijd, en foto’s moeten standaard gefotoshopt worden. 
Haar huid te zien zoals hij is, maakt haar onzeker. Yvette testte 
zowel de crème (overdag) als de gel (‘s avonds). Na een maand 
testen vertelt ze ons dat de roodheid aanzienlijk is afgenomen. 
Ook is de grootte van de rode plekken afgenomen. ‘Ik vind het 
een zeer goed werkend product, de claims kloppen. Dit product 
doet wat het moet doen.’ 

 
Michael (45): De roodheid en de jeuk verdwijnen 
onmiddellijk 



Michael was de man met de meest radicale vorm van rosacea in 
het gezelschap. Hij heeft het sinds een jaar, en ook in redelijk 
ernstige vorm: namelijk ook in zijn ogen. Dit uit zich in zeer 
rood oogwit bij tijd en wijle. Michael gebruikte in de tijd dat hij 
met Gladskin begon ook een antibioticakuur tegen de rosacea, 
in pilvorm en in crème-vorm, te weten Metronidazol. Met de 
antibioticapillen ging hij door, de antibioticacrème verruilde hij 
in samenspraak met zijn dokter in voor Gladskin en dat was een 
goede ervaring. “De flacon van Gladskin is niet alleen handiger 
in gebruik, de substantie is ook dunner en smeert fijner uit, 
trekt sneller in. Maakte de Metronidazol mijn huid na het 
opsmeren roder, de Gladskin nam de roodheid juist weg en ook 
de jeuk. Vaak voelde ik aan het einde van de dag de jeuk weer 
opkomen, dan smeerde ik weer extra Gladskin op. De 
verlichting trad vrijwel onmiddellijk in. Ik ben zeer positief. 
Mijn dermatoloog heeft de testperiode gevolgd en is zelf ook 
enthousiast geworden. Gladskin is een aanrader!’ 

 
Henne (36): Mijn neus is minder rood, mijn huid is 
gladder 

Henne heeft sinds een jaar een rode huid, vooral een rode neus 
en de huidarts bevestigde dat ze rosacea heeft. Ze gebruikt 
Rozex (met Metronidazol) op advies van de huidarts, maar haar 
neus wordt er niet minder rood van. Henne heeft de Gladskin 



crème gebruikt en constateerde dat haar huid niet alleen 
gladder is geworden maar ook minder rood, ook op haar neus. 
‘De crème voelt zacht en prettig aan, je kunt gewoon je 
huidverzorging en make-up erover heen aanbrengen. Na een 
week zag ik al resultaat. Zachter, egaler, minder vlekkerig en 
schoner. Ik vind het product helaas niet goedkoop, maar ik ben 
erg blij met het resultaat. De claims kloppen. Het werkt voor 
mij. Bedankt!’ 

 
Ghita (42): Voor het eerst in zeven jaar geen actieve 
acne! 

Ghita heeft van nature een roodachtige huid en camoufleert dat 
al vele jaren. Toen ze op een gegeven moment stopte met de pil, 
werd haar huid alleen maar slechter. Nog meer roodheid, en 
ook acne. Ze heeft van alles geprobeerd: dermabrasie, 
fruitzuurpeelingen, vitamine A zuur – om de acne te bestrijden, 
maar het werd alleen maar erger. Ze gebruikt al langere tijd een 
lage dosering antibiotica, maar ook dat wordt steeds minder 
effectief. Ze gaat nooit de deur uit zonder camouflage. Ghita 
testte de gel en vond het al heerlijk dat je hem koud moet 
opbrengen – Gladskin bewaar je in de koelkast, om het enzym 
intact te houden. ‘Het voelt na opbrengen even plakkerig aan, 
na een minuut is het volledig ingetrokken.’ Na een dag of vijf 



ziet ze verandering: ‘De roodheid werd minder, en voor het 
eerst in zeven jaar heb ik geen actieve acne! De algehele 
structuur van mijn huid lijkt fijner te worden, de poriën wat 
minder grof.’ Ghita is super positief en wil Gladskin blijven 
gebruiken. ‘ Het is heel gebruiksvriendelijk en betaalbaar.’ 

 
Ester (46): Mijn huid is minder rood geworden 

Bij Ester begon de rosacea tijdens haar tweede zwangerschap en 
is daarna niet meer weggegaan. Ze heeft het niet heel erg, zegt 
ze, maar wel genoeg om er altijd ‘een dikke laag make-up’ op te 
smeren, vertelt ze. Ze stoort zich eraan. Ooit kreeg ze een 
medicinale crème (met Metronidazol) van de dermatoloog, en 
die hielp niet. Ze gebruikt speciale huidverzorging voor de 
gevoelige huid. Ester test de gel en vindt het huidgevoel 
aangenaam. ‘ Het trekt snel in en is geurloos. De 
pompverpakking vind ik ideaal : hygiënisch en goed te doseren.’ 
Ester merkt in de testperiode dat haar huid minder rood is 
geworden, ‘en hij voelt ook gladder aan’. Ester vertelt ons door 
te gaan met het gebruik van de gel. ‘Hoewel ik het wat prijzig 
vindt, wil ik het van harte aan lotgenoten aanbevelen.’ 



 
Martine (40):  Het werkt beter dan andere 
cosmetische producten, maar weg gaat het niet 

Martine heeft nu zo’n vier jaar last van rosacea. Ze heeft erg 
rode, vlekkerige wangen en regelmatig pukkels. Het begon 
nadat ze stopte met de anticonceptie pil. Ze heeft al veel 
geprobeerd: diverse cosmeticamerken die claimen tegen een 
rode huid te werken, medicinale zalf, vitaminekuren, maar niets 
helpt. Martine had hoge verwachtingen van Gladskin omdat het 
specifiek claimt te werken bij verschijnselen van rosacea- 
althans, als de bacterie Staphylococus aureus in het spel is. 
Martine testte eerst de crème, en later de gel.  Ze hoopte dat de 
roodheid toch minstens met 70% zou afnemen. Ze constateert 
dat het met 40% tot 50% is afgenomen. Ook dat is een mooie 
score. ‘Als ik het afzet tegen andere cosmetische producten zoals 
Vichy Norma Derm en Clinique Redness Solutions vind ik 
Gladskin wel beter werken, het is alleen wel iets duurder.’ 



 
Elly (62): Ik zie geen verandering, mijn huidconditie 
is hetzelde gebleven 

Elly kampt al vele jaren met rosacea en heeft ook al heel wat 
medische behandelingen ervoor gehad. Van 
ontstekingsremmende crèmes tot antibiotica . Het gaat nu 
redelijk goed met haar huid. In tijden van stress speelt de 
rosacea weer op. Ze heeft dan vooral last van puisten. Elly is 
redelijk tevreden over hoe ze haar huid nu onder controle kan 
houden, uitbarstingen zijn erg stressgerelateerd, vertelt ze. Toch 
is ze nieuwsgierig of Gladskin nog net iets meer voor haar kan 
betekenen. ‘Helaas heeft het geen effect gehad, ik vermoed dat 
de Staphylococus aureus-bacterie bij mijn geen rol speelt. Mijn 
huidconditie is niet veranderd, maar ik hoop van harte dat 
andere mensen er baat bij kunnen hebben.’ 



 
Lynn (50): Ik zag helaas geen verschil, maar weet nu 
wel dat deze bacterie geen rol speelt 

Lynn heeft al jaren rosacea en naast een rode huid heeft ze 
tegenwoordig ook last van pukkeltjes. Ze heeft de rode adertjes 
langs de neus al eens laten behandelen met de E-matrix, maar 
zonder resultaat. Ze gebruikt huidverzorging met zo min 
mogelijk irriterende stoffen en beschermt haar huid altijd met 
een uv-filter. Lynn testte de gel, omdat in de crème wolvet zit en 
daar is haar huid te gevoelig voor. Omdat haar huid na enkele 
weken gebruik trekkerig begon aan te voelen en branderig, 
besloot ze op aanraden van Micreos de gel alleen nog maar even 
in te laten werken en dan af te spoelen. Dit gaf inderdaad een 
prettiger huidgevoel, maar heeft er uiteindelijk niet toe geleid 
dat het product werkte voor haar huid. ‘Mijn huidconditie is 
niet veranderd. Toch ben ik blij de test te hebben gedaan. Om in 
ieder geval maar uit te sluiten dat deze bacterie een rol speelt bij 
mijn huidaandoening.  Ik zou ook iedereen met Rosacea 
aanbevelen dit product te proberen. Voor relatief weinig geld 
kun je testen of jouw klacht op betrekkelijk eenvoudige wijze 
opgelost kan worden.’ 



 
Jolanda: Je hoopt erop, maar het heeft niet zo mogen 
zijn 

Jolanda heeft al meer dan tien jaar last van rosacea, vooral haar 
neus is erg rood en sinds enkele maanden worden ook de 
wangen roder. Ze camoufleert haar huid zoveel mogelijk. Ze 
heeft een crème van de huidarts die de roodheid iets laat 
afnemen. Voor Jolanda heeft het helaas niet positief uitgepakt. 
Ze testte eerst de crème en later de gel. ‘Gladskin laat roodheid, 
jeuk en irritatie bij mij  niet afnemen, terwijl de medicinale 
crème Metronidazol dat wel doet,’ vertelt ze. ‘Je hoopt het 
natuurlijk wel, omdat het zo moeilijk te behandelen is.’ Jolanda 
wil later dit jaar haar neus laten laseren om de roodheid te laten 
afnemen, en ze blijft trouw haar camouflage met Clinique 
foundation en concealer toepassen.	  


