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Je huid goed reinigen is meer dan wat water in je gezicht pletsen. Na dit
artikel ga je – waarschijnlijk – nooit meer ongewassen naar bed.

Uit een wereldwijde studie van verzorgingsmerk Ceravé blijkt dat meer dan de helft van de
vrouwen al eens met make-up op in slaap valt en dat veertig procent van de mannen zijn
gezicht enkel met water wast.

Herkenbaar? Nochtans mag je de kracht van goed reinigen niet onderschatten. Man, vrouw,
jong, oud, make-up of niet: net zoals je ’s ochtends en ’s avonds je tanden poetst, hoor je
twee keer daags je gezicht te reinigen. Waarom? Hoe? Al je reinigingsvragen beantwoord.

Ik draag geen make-up, waarom zou ik ’s avonds dan mijn gezicht reinigen?

“Om pollutie- en stofdeeltjes, zonnefilters, dode huidcellen, talg en bacteriën die ook via je
handen op je gezicht terechtkomen te verwijderen”, vertelt Insaf El Idrissi, teamleider Training
& Development bij Ici Paris XL. “Ga na een make-upvrije dag maar eens over je huid met
een vochtig wattenschijfje: dat kleurt grijzig. Als je je gezicht niet reinigt, raken poriën
makkelijker verstopt, wat tot zwarte puntjes en puistjes kan leiden.”

Dode huidcellen en pollutiedeeltjes kunnen je teint ook vaal maken. Wetenschappelijk
onderzoek wees bovendien uit dat die laatste huidveroudering kunnen versnellen. En nog
een bonus: “Serums en crèmes kunnen beter in een schone huid dringen, waardoor ze beter
kunnen werken.”

Moet ik ’s morgens reinigen?

Hierover zijn de professionele meningen wat verdeeld. Veel dermatologen en
schoonheidsspecialistes raden het aan. Anderen zeggen dan weer dat die ochtendreiniging
de hydrolipidenlaag, die de huid ’s nachts weer heeft opgebouwd, kan aantasten. “Een diepe
reiniging met een schuimend product in de ochtend kan dat natuurlijke beschermlaagje
weghalen”, zegt El Idrissi. “Spoel ‘s morgens je gezicht liever met lauw water en gebruik dan
een lotion, micellair water of tonic voor een fris gevoel voor je je dagverzorging smeert.”

Wassen met water is voldoende.

Nee. “De hoge pH-waarde – de zuurgraad – van water is slecht voor de huid”, vertelde
professor dermatologie Michael Cork in een panelgesprek van Ceravé over reinigen.
“Gebruik altijd een milde cleanser met een gebalanceerde pH om die van de huid in balans
te houden.”

“Enkel water gebruiken droogt de huid uit”, vult El Idrissi aan. “Bovendien maakt het make-up
en pollutiedeeltjes niet los. Vergelijk het met afwassen met lauw water: je hebt afwasmiddel
nodig om de vaat schoon te krijgen.”

Hoe reinig ik mijn gezicht goed?

“Gebruik een mild product dat bij je huidtype past en de huidbarrière niet aantast”, raadde
dermatoloog Michelle Henry aan in het panelgesprek. “En lauwwarm water. Te warm water
haalt vocht uit de huid en beschadigt haar, zeker als je een gevoelige of eczeemhuid hebt.
Twintig à dertig seconden per reinigingsbeurt zijn voldoende, en werk altijd met schone
handen.”

“Een erwtje of een à twee pompjes product zijn voldoende”, vult El Idrissi aan. “Als je te veel
cleanser gebruikt, kan je huid erna trekkerig aanvoelen.”

Wat doet een foute reiniger met mijn huid?

Hij tast de huidbarrière, de buitenste laag van de huid, aan. “Die heeft twee belangrijke
functies”, zegt Henry. “Overmatig transepidermaal vochtverlies van de huid tegengaan én
beschermen tegen externe agressors, bacteriën, vuiltjes … zodat de huid optimaal kan
functioneren.”

“Peter Elias vergeleek de huidbarrière in 1981 met een bakstenen muur”, vult Cork aan.
“Haar lipiden zijn het cement: ze beschermen de bakstenen. Te vaak met een fout product
reinigen doet die muur afbrokkelen. Zo haalt een harde reiniger als traditionele zeep lipiden
weg, waardoor de huid uitdroogt.”

Wat is het verschil tussen een cleanser en een make-upremover?

De eerste reinigt, de tweede verwijdert make-up. “Eerst haal je make-up weg met een make-
upremover, dan reinig je met een cleanser”, zegt El Idrissi. “Die laatste haalt make-up en
zeker langhoudende formules moeilijker weg. Je moet meer wrijven om alles los te maken,
terwijl je je huid net zacht moet behandelen.”

Is double cleansen, twee reinigers na elkaar gebruiken, nodig?

“Met een goede reiniger niet”, meent Henry. “Ik ben er niet tegen gekant dat je, als je veel
make-up draagt, die lagen met een eerste product weghaalt voor je een andere reiniger
gebruikt. Alleen kan een gevoelige huid die verschillende reinigers gebruikt zo worden
gestript.”

El Idrissi is een voorstander van double “of zelfs triple cleansing, afhankelijk van hoeveel
make-up je draagt. Zolang je de juiste producten gebruikt. Zelf ontschmink ik eerst mijn ogen
met een demaquillant, dan mijn gezicht en daarna gebruik ik een reinigende olie en een
foam.”

Een duurder product is beter, toch?

Niet per se. “Een goed geformuleerde cleanser reinigt, maar bevat ook humectanten,
bestanddelen die vocht aantrekken en vasthouden zodat de huid niet uitdroogt”, zegt Henry.
“Hij hoeft niet duur te zijn, zolang hij de juiste bestanddelen bevat. Je spoelt hem letterlijk
door de gootsteen.”

Rondje reinigers

Er bestaan veel soorten reinigers, van (vrij) solide texturen tot waters. Een overzicht van de
klassiekers, maar er bestaan tegenwoordig ook mengvormen als micellaire gel.

Balsem

De smeuïge textuur op oliebasis smelt wanneer je hem inmasseert en maakt make-up en
vuiltjes makkelijk los.

Bi-fase make-upremover

Vloeibare formule met een olie- en een waterfase die je moet schudden voor je er oog- en
lipmake-up mee verwijdert.

Crème

Zit tussen balsem en lotion in. Inmasseren, water toevoegen, afspoelen.

Gel

De (transparante) gel verandert doorgaans in een licht schuim wanneer je hem inmasseert
op een vochtige huid. Voor een fris gevoel.

Lotion

Of melk. Breng je meestal aan op een droge huid, met een (herbruikbaar) watje. Fijn voor de
meer gevoelige of droge huid.

Micellair water

Water met micellen, kleine oliemoleculen die talg, make-up en vuil aantrekken. Afspoelen
hoeft niet als het zo op het product staat. “Voelt het alsof er een film op je huid ligt? Spoel
dan na met water”, zegt El Idrissi.

Olie

Inmasseren op een droge huid om make-up, vuiltjes en talg los te maken. Water toevoegen
en afspoelen.

Schuim

Ook foam of mousse genoemd. Schuimt zodra je het uit de tube pompt, of wanneer je het
inmasseert op een vochtige huid. Voelt zacht en fris aan.

Zeep

Solide reinigers winnen aan populariteit omdat ze duurzamer zijn dan in plastic verpakte
producten. ‘Zeep zonder zeep’ belooft de pH-waarde van de huid niet aan te tasten.

Kies je cleanser
Henry raadt een zeepvrije formule aan “zodat de kans minder groot is dat ze de
huidbarrière stript. Mijd onnodige bestanddelen als parfum, zeker met een gevoelige huid.
En kies een reiniger die past bij je huidtype. Ken je dat niet, ga dan langs bij je
dermatoloog.”

Droge huid

“Die is gebaat bij rijke, voedende texturen als een balsem, crème of melk”, zegt El Idrissi.

Normale of gemengde huid

“Daarvoor kun je verschillende texturen kiezen: schuim, gel, olie, balsem, zeep zonder
zeep …”

Vette huid

“Dan kies je best een talgregulerende en antibacteriële reiniger. Ook olie is een goed idee:
vet lost vet op en een oliereiniger werkt zacht. Iemand met een vette huid reinigt dikwijls te
agressief of te vaak, maar daardoor gaan talgklieren net meer talg aanmaken.”

Doe geen doekjes

Met cleanser geïmpregneerde doekjes blijven populair, maar reinigen onvoldoende. “Je
krijgt de indruk dat alle make-up van je gezicht is gehaald omdat je die in het doekje ziet
zitten”, zegt El Idrissi. “Maar ga je met een tweede en derde doekje over je huid, blijft er
make-up meekomen. Door al dat wrijven wordt de huid ook rood en kan je haar irriteren.
Gebruik ze zeker niet elke dag.” Bovendien zijn ze erg vervuilend, want zelden
composteerbaar. Liever niet dus.

Met de grove borstel

Een automatische reinigingsborstel belooft een diepere reiniging dan eentje met je vingers.
Maar dermatologen wijzen erop dat zo’n toestel de huid licht exfolieert, waardoor ze
gevoeliger kan worden. Volgens El Idrissi kan “dagelijks reinigen met een borstel te
agressief zijn voor sommige huidtypes. Je moet ook de juiste borstelkop kiezen én hem om
de drie maanden vervangen door een nieuwe.”

Wil je graag een accessoire aan je reiniging toevoegen, kan je ook een washandje, face
cloth of reinigingshandschoen uit microvezels, bamboe of katoen gebruiken om je cleanser
en wat die heeft losgemaakt te verwijderen. Ze geven je huid ook een (erg) zachte
exfoliatie.
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31-35g co2 - 1,4-1,6 l/100km - 15,7-16,1 KwH
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Clean It Zero Cleansing Balm Original van Banila Co, 19,95 euro, via Zalando

DermatoClean Eye Make-up Remover van Eucerin, 14,90 euro

Purifying Cream Cleanser van Maiwe, 29 euro, via maiweskin.com

Schuimende Reinigingsgel van Ceravé, 9,95 euro

Gentle Cleansing Lotion van Zeitschild, 35 euro

Micellair Water met Rozenwater van Garnier, 6,99 euro

Make-up Removing Cleansing Oil van Caudalie, 17,60 euro

Gentle Renewing Cleansing Mousse van Clarins, 29,50 euro

Gentle Botanical Soap van Nature by Ici Paris XL, 6,95 euro, bij Ici Paris XL
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