
INSPIRATIE VOOR EEN HEALTHY LIFESTYLE

Luisteren 
kun je leren

Wat weet 
jij over 
vitamines?

RUST IN 
JE DARMEN

Lief voor je buik

SLAAP JE 
MOOI
Zo verzorg 
je je huid 
’s nachts 

Aan tafel met

DE  
KRACHT  
VAN EEN 

CRISIS

7 GEHEIMEN VAN EEN LOVE MATCH 
(en een paar rode vlaggen)

3X
BOERENKOOL
ONTBIJT, LUNCH 

EN DINER 

HORMONEN
DIE IEDERE 

VROUW MOET 
KENNEN

Extra
dik

Test je kennis

Donna Hay
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Nachtwerker
Een goede nachtrust is fi jn voor je humeur en 

je gezondheid, maar ook je huid is blij met voldoende 
slaap. Want ook zij heeft zo haar dag- en nachtritme, 

en herstelt zich het best als jij onder de wol ligt.
TEKST CARLIJN BIESEMAAT | BEELD SHUTTERSTOCK

Q10, vitamine E 
en C beschermen 
en herstellen 
de huid.
Q10 Energy 
Nachtcrème 
€ 18,49 Nivea

Herstelt ’s nachts, 
beschermt
overdag.
Advanced Night 
Repair € 111,50 
Estée Lauder

Kalmeert 
en voedt.
Bonajour Green 
Tea Water Bomb 
€ 23 Laboratory K

Met verfrissend 
komkommer-
extract.
Crème de 
Concombre 
€ 37,20 Pier Augé

Voor een 
gezonde glow bij 
het opstaan.
Glow Daily Vitamin 
C Gel Cream € 43 
REN Skincare

Glycerine en 
squalaan 
voeden.
Cell Defense 
Life Cream € 45 
SBT Cosmetics

Met ultrahoge 
concentratie 
(3,2 procent) 
hyaluronzuur.
Booster Serum 
€ 64,95 
Novexpert
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 BEAUTY

HUIDCELRITME
Ons dag- en nachtritme wordt geregeld 
door onze biologische klok. Deze bevindt 
zich in de hersenen. Maar onderzoek wijst 
uit dat alle organen hierbij een rol spelen, 
ook de huid. “Vrijwel alle cellen in je 
lichaam blijken een setje met zogeheten 
‘klokgenen’ te hebben”, vertelt dr. Jetske 
Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische 
dermatologie. “Deze genen staan aan 
of uit, in een bepaald ritme van 24 uur, 
hierdoor verlopen processen ritmisch. 
Denk aan vochtverlies, celvernieuwing, 
de bloedtoevoer naar de huid, de huid-
temperatuur en talgproductie, maar ook 
onderhoud en reparatie van schade aan 
het DNA.”
Wat gebeurt er ’s nachts met je huid?  
De huidbarrière en hydratatie zijn 
’s middags op hun sterkst. In de nacht en 
vroeg in de ochtend zijn ze het zwakst. 
Ultee: “Laat in de avond is je huid
doorlaatbaarder, waardoor die stoffen uit 
skincare mogelijk beter opneemt. Ook de 
toevoer van bloed en de huidtemperatuur 
zijn in de nacht hoger. Dan verliest de huid 
meer vocht. Dit kan verklaren waarom 
mensen met een droge, eczeemachtige 
huid in de nacht vaak meer jeuk ervaren. 
Onderzoek heeft aangetoond dat ook de 
activiteit van de talgkliertjes schommelt. 
Rond vier uur ’s nachts zijn ze het minst 
actief. Tot slot is er ’s nachts een piek 
te zien in het herstel van huidcellen 
door zonschade.”

SLAAP JE HUID MOOI
We weten nog lang niet alles over al deze 
huidprocessen, maar Ultees advies is: over-
dag goed beschermen met een zonnefactor
en ’s avonds helpen herstellen en hydrateren.

Omdat je ’s nachts meer vocht verliest, is het 
belangrijk voor het slapengaan te smeren 
met een crème die de huid beter vocht laat 
vasthouden. De huidcellen helpen herstellen
betekent ook voldoende slapen. 
“Uit onderzoek wordt het belang van een 
goede nachtrust steeds duidelijker. Slaap 
is écht belangrijk voor een goed herstel van
de huidcellen. Laat slapen, onregelmatig 
eten en nog tot laat bezig zijn op je telefoon 
gooien het ritme van je huidcellen in de war.
Dit verstoort de herstellende functie van 
de huid.” Slaap je slecht of te kort? Dan lees
je dat af aan je droge, grauw ogende huid. 

VERSCHIL VAN DAG EN NACHT?
Jetske Ultee vindt een aparte nachtcrème 
niet nodig. Een goede crème bevat ingre-
diënten die overdag én ’s avonds goed zijn 
voor je huid, met als enige verschil dat je 
overdag een zonnefactor nodig hebt. “Voor 
overdag en ’s nachts zou ik een product 
aanraden met vitamine C en E. Die helpen 
de huid te herstellen, beschermen en 
verstevigen. Ook hydraterende stoffen, 
zoals hyaluronzuur en glycerine zijn 
fijne ingrediënten. En niacinamide is 
een barrièreversterkend en kalmerend 
ingre diënt.” Nachtcrème is vaak voller 
en vettiger dan dagcrème. Heb je een 
gecombineerde of vette huid? Dan kan 
een lichte (dag)crème prettiger zijn. 

1 Reinig je huid elke
avond, hoe moe je ook
bent. Werkzame stof-
fen uit crèmes kunnen 
hun werk alleen doen 
op een goed schoon-
gemaakt gezicht. 

2 Een te lage lucht-
vochtigheid in je 
slaapkamer kan je huid 
’s nachts uitdrogen. 
Je kunt met een lucht-
bevochtiger de lucht-
vochtigheid opkrikken 
tot het ideale niveau 
van tussen de veertig 
en zestig procent.

3 Maak een (losse) 
knot of staart voordat 
je onder zeil gaat. De 
oliën in je haar kunnen 
je huid vet maken en 
je poriën verstoppen. 

4 Je kussensloop 
kan snel een bron van 
bacteriën worden. 
Verwissel je sloop 
om de dag.

5 Verzorg je huid voor
het slapengaan met 
een hydraterende 
crème of met een 
nachtmasker met 
niacinamide. Dit 
ingrediënt helpt je 
huid beschermen. 
Zo ontsnapt er tijdens 
je slaap minder vocht 
aan je huid. 

6 Skip alcohol en 
zout eten vlak voor 
het slapengaan. Beide 
drogen je lichaam uit, 
waardoor je lijf vocht 
uit andere plekken 
haalt, zoals uit je huid.

ROOD LICHT VOOR BLAUW LICHT 
In onderzoek met losse huidcellen is gezien dat het blauwe licht van je telefoon of tablet 
het dag- en nachtritme van de huidcellen kan verstoren. Ook blijkt dat blauw licht kan 
zorgen voor een toename van vrije radicalen en meer DNA-schade. Blauw licht kan invloed 
hebben op je slaappatroon, dus leg je telefoon ’s avonds het liefst wat eerder opzij.

6 tips voor je 
beautyslaapje

Luchtige 
textuur.
24h Hydrating 
Facial Cream 
€ 13,99 Weleda

Multifunctionele 
beschermende 
crème.
Moisturizing 
Cream € 13,95 
CeraVe

Speciaal voor 
de droge, snel 
geïrriteerde huid.
Hydragel 
Moisturizer 
€ 74,99 
TomorrowLabs

Geeft de vermoeide
huid een boost.
Youthcream 
Rejuvenating Power 
Peptide Moisturizer 
€ 54,50 Glamglow

Hyaluronzuur 
en glycerine 
voorkomen 
uitdroging.
Moisturizer 
€ 49,95 
Dr. Jetske Ultee

Met 5 procent 
retinol, duin-
doornbes en 
cranberry.
Lunula Night Oil 
€ 69 Oio Lab

Met 20  procent 
vitamine C.
Multi Correxion
Revive + Glow 
Night Serum
Capsules 
€ 34,99 RoC®




