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Hi! Mijn naam is Hannah van der Horst en ik werk bij Natural 
Heroes. Ik heb het genoegen om natuurlijke ingredienten uit te 
testen, er mee te experimenteren en hier over te schrijven. 

De afgelopen jaren ben ik me gaan verdiepen in natuurlijke 
gezondheid. Let’s face it, we worden als mensheid steeds 
ongezonder en dit is niet vreemd als je kijkt naar de hoeveelheid 
schadelijke synthetische stoffen waar we onszelf dagelijks mee 
bombarderen. Van voeding tot vloerbedekking. 

Met name vrouwen kunnen er wat van als het gaat om 
verzorgingsproducten en make-up (want ja, via je huid komen 
ook stoffen ín je lichaam terecht!)

Ik merkte dat mijn huid en lichaam steeds minder goed ging 
reageren op reguliere verzorgingsproducten, ondanks alle mooie 
beloftes die op de potjes en tubetjes staan. Zo ben ik langzaam 
maar zeker overgestapt op natuurlijke verzorgingsproducten.

En dat merkte ik! 

Ik zit letterlijk beter in mijn 
vel en mijn haar en huid 
zijn gezonder dan ooit.

Dit ebook is voor mensen die ook dezelfde
weg willen afleggen en gifvrij willen leven.

Tijd om lekker te knutselen! 2

DIY RECEPTEN - even voorstellen



KOKOS SCRUB
waarom een zelfgemaakt scrubje beter is

We weten allemaal wel hoe goed het is om af en toe je huid 

extra te verwennen met een scrub. Het verwijdert dode 

huidcellen, maakt je huid zachter en gladder en zorgt ervoor dat 

je huid verzorgingsproducten extra goed opneemt. 

Maar wist je ook dat het eigenlijk nóg beter is voor je huid om 

een zelfgemaakte, natuurlijke scrub te gebruiken? Een gemiddeld 

scrub of peeling product van de drogist bevat helaas vaak 

synthetische en schadelijke ingrediënten die je niet op je huid of in 

je lichaam wilt hebben. 

Daarnaast bevatten reguliere scrubs vaak zogeheten 

microbeads; scrubdeeltjes die bestaan uit hele kleine plastic 

balletjes. Die microbeads komen via je doucheputje in de 

waterzuiveringssystemen terecht, waar ze niet kunnen worden 

gefilterd omdat ze te klein zijn en zo belanden ze helaas vaak in 

zeeën en rivieren, waar ze bijdragen aan vervuiling. 

Alle reden dus om lekker aan de slag te gaan met onze heerlijke 

DIY scrub die ruikt naar kokoskoekjes. Het recept is ontzettend 

simpel, maar maakt je huid heerlijk zacht! 

Raw kokosolie voedt je huid intens door de aanwezigheid van 

vitamine E, terwijl kokosbloesemsuiker op milde wijze dode 

huidcellen wegscrubt. Een extra plus: kokosbloesemsuiker bevat 

mineralen die goed zijn voor je huid. Oh, en neem er trouwens 

gerust een hapje van..
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DIY kokos scrub 

ingrediënten: 
❖ 100 gram kokosolie
❖ 120 gram rietsuiker (of kokosbloesemsuiker)
❖ 1 theelepel vanillepoeder of een paar 

druppels essentiële olie naar keuze

instructies:
1. Als de kokosolie te hard is, zet het dan even in 

de zon of in warm water om het wat zachter te 
maken. Niet te veel verhitten anders smelt de 
suiker!

2. Voeg de (kokosbloesem)suiker en de vanille 
of essentiële olie erbij 

3. Goed mengen en je scrub is klaar voor 
gebruik!

extra tip:
Zorg dat er geen water bij komt, dit kan namelijk het 
product sneller laten vergaan. 
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BAARDOLIE
echte mannen brouwen hun eigen baardolie

Let's face it, een baard is Mannelijk. Een baard is Hip. En als trotse 

baarddrager koester je hem. Totdat hij begint te jeuken, 

schilferen en je last krijgt van ingegroeide haren. Toch maar 

scheren? Al je harde werk voor niks geweest. Als je dan met 

trillende handen voorzichtig naar je scheerapparaat reikt... STOP!

Ga als een Magiër aan de slag en maak je eigen baardolie. De 

ultieme verzorging voor je dierbare gezichtshaar.

De baard is sinds de Movember acties in een nieuw daglicht 

komen te staan. Mannen scheren hun gezichtshaar (of snor) de 

gehele maand november niet, om aandacht en steun te geven 

aan de gezondheid van de man. Aan het eind van de maand 

besluiten velen om er nog een Decembaard achteraan te 

plakken. 

Sommige mannen ondervinden problemen bij het laten groeien 

van hun baard. Van jeuk, rode bultjes en irritatie tot kale plekjes 

en 'baardroos'. Maar ook als je geen problemen hebt met je 

baard, is een goede verzorging minstens zo belangrijk.

Het gebruik van de juiste basisolie en essentiële oliën helpt om de 

huid onder je baard in balans te houden. Hiermee voorkom je 

een droge huid, schilfers, jeuk en ingegroeide haren. Het maakt 

je baard zachter en bovendien ruikt ie lekker, wat weer fijn is 

voor de dames. 

Een langere baard zorgt voor klitten en piekende haartjes, die je 

in toom kunt houden door dagelijks baardolie te gebruiken en te 

kammen met een houten kam. Hierdoor zullen de haren netjes in 

één richting gaan liggen. No more bad-beard-days.

Vanwege de nadruk op gezondheid is een natuurlijke, gezonde 

verzorging voor je baard dan ook niet gek. Je wilt de beste 

verzorging voor je baard of voor die van je man. Maak het 

daarom zelf zodat je weet wat er in zit. Het is echt 

wonderbaardlijk snel en makkelijk zelf te maken! Het kost je nog 

geen 5 minuten..
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ingredienten:
Basis:

❖ 1 el. argan olie
❖ 2 el. jojoba olie
❖ 1 el. amandelolie

Geur:

❖ 7 druppels lavendel essentiële olie
❖ 5 druppels rozemarijn essentiële olie
❖ 3 druppels cederhout essentiële olie

instructies:
Mix alle olie in een flesje van donker glas en je baardolie 
is klaar voor gebruik!

DIY baardolie
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FOUNDATION
een mooier velletje met natuurlijke make-up

Voor veel vrouwen hoort het bij de dagelijkse routine: foundation. 

Een klein laagje geeft je al snel een frissere look, maar wat doet 

een dagelijkse laag foundation op lange termijn met je huid en 

gezondheid? Niet veel goeds. Althans, als je gebruikt maak van 

commerciële foundations. 

Helaas is het overgrote deel gewoon onvoldoende veilig voor 

dagelijks gebruik en kun je ze beter laten staan. Bijna 90 procent 

van de ingrediënten die worden gebruikt in persoonlijke 

verzorgingsproducten zijn niet getest op veiligheid voor de mens 

en zelfs welbekende boosdoeners staan meestal gewoon 

vermomd in de ingrediëntenlijst. Inderdaad, bedrijven zijn niet 

eens verplicht om alle ingrediënten duidelijk te vermelden. 

Hier een bescheiden greep uit de veel te lange lijst schadelijke 

ingrediënten die voor kunnen komen in foundation of andere 

cosmetische producten: Parabenen verstoren onder andere de 

hormoonfuncties in ons lichaam, doordat het oestrogeen 

imiteert. Minerale olie (Vaseline) is een petrochemische 

verontreinigende stof en gemaakt van aardolie. Het sluit de huid 

volledig af en je huid voelt misschien glad, maar kan totaal niet 

meer ademen, iets dat essentieel is voor een goede huidfunctie. 

Ook vaak gebruikt in make-up zijn ftalaten. Ftalaten kunnen ook 

hormoonproblemen veroorzaken, eveneens als 

geboorteafwijkingen. In de ingrediëntenlijst staan ze meestal niet 

genoemd, maar zijn ze een bestanddeel van het vaak wel 

genoemde ingrediënt fragrance of parfum. 

In commerciële poeder foundations zit vaak talk. Het staat 

bekend als kankerverwekkende stof en is het een belangrijke 

oorzaak voor eierstokkanker. Als het ingeademd wordt is het ook 

schadelijk voor de longen en veroorzaakt het 

ademhalingsproblemen. Talk is nauw verwant aan asbest. BHA 

(butylated hydroxyanisole) en BHT (butylated hydroxytoluene) zijn 

in onderzoeken gelinkt aan allerlei allergische reacties. Als klap 

op de vuurpijl classificeert de International Agency for Research 

on Cancer BHA ook als 'mogelijk kankerverwekkend'. 

Maar voordat je de moed helemaal opgeeft; er is altijd goed 

nieuws. Het is namelijk heel simpel om de meeste make-up te 

vervangen door natuurlijke en zelfgemaakte varianten. Zelfs een 

losse poeder foundation!
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DIY losse poeder foundation
ingrediënten:
❖ Arrowroot poeder
❖ Cacao poeder 
❖ Kaneelpoeder
❖ Gemberpoeder
❖ Tarwegras poeder

instructies:
1. Begin met 1 eetlepel arrowroot poeder en doe dit in een 

glazen of stenen kommetje.
2. Voeg, afhankelijk van je huidskleur, steeds beetjes van de 

andere ingrediënten toe tot je jouw ideale match hebt. Dip 
je vinger in het poedermengsel en wrijf uit over de rug van 
je hand om te zien of de kleur goed is (test het vooral in 
daglicht!). Blijf mengen als de kleur niet direct goed is.

3. Als je de goede kleur gevonden hebt, doe het dan in een 
potje en gebruik vervolgens als ieder andere losse poeder 
foundation; verdeel het met een poederkwast losjes over 
je gezicht.
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LIPPENBALSEM
natuurlijk zachte lippen om te zoenen

Heb jij ook zo'n last van droge, gebarsten lippen? Of kun je 

de vellen ervan af plukken? Daar zit je natuurlijk niet op te 

wachten. Je lippen zijn enorme eyecatchers van je gezicht 

en die moeten er goed verzorgd uitzien. Lippenbalsem is in 

honderden verschillende mooie kleurtjes, geurtjes en 

smaakjes te koop. Maar heb je je wel eens afgevraagd 

waarom je op een gegeven moment niet meer zonder 

kan?

Steeds zijn er mensen die niet meer zonder hun Labello, 

potjes Vaseline of Blistex kunnen. Werkelijk overal 

bewaren ze een potje of stick om hun lippen op elk 

moment van de dag te voorzien van een nieuw, zacht 

laagje. Waarom werken de balsems dan niet zoals ze 

beloven? Ontzettend veel huidverzorgingsproducten, 

waaronder lippenbalsems, hebben als (hoofd)ingrediënt 

cosmetische minerale olie. In eerste instantie klinkt dat 

goed, alleen is deze minerale olie in werkelijkheid een 

afvalproduct van de aardolie-industrie: het goedje dat 

overblijft van het proces om bijvoorbeeld benzine te 

maken.

Je herkent het op de ingrediëntenlijst als bijvoorbeeld: 

Mineral Oil, Petrolatum (Vaseline: Petroleum Jelly), 

Paraffinum Liquidum, Paraffinum Subliquidum, Cera 

Microcristallina (Labello), Microcrystalline Wax.

Deze minerale oliën zorgen ervoor dat je huid en lippen 

glad aanvoelen, glanzen en vettig worden. Het geeft een 

beschermlaag zodat de huid afgesloten wordt en het 

vocht niet weg kan. Wat op zich fijn is om je lippen te 

beschermen tegen de koude wind of brandende zon.

MAAR... omdat het een laagje over de huid legt, zorgt het 

er ook voor dat er niks in kan (dus ook geen vocht en 

voedingsstoffen). Vanwege de afsluitende laag worden de 

vochtbalans en celdeling verstoord. De huid en lippen 

worden als het ware lui; ze produceren zelf niet meer 

voldoende talg en drogen dus steeds meer uit.. Een 

oplossing is om zelf simpel en snel je eigen lippenbalsem te 

maken die je wel de beloofde zachte, glanzende lippen 

geeft. En het is ook nog eens leuk om te doen!
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DIY lippenbalsem
ingrediënten:
❖ 1 deel bijenwas (bijvoorbeeld 1 theelepel)
❖ 2 delen shea butter (2 theelepels)
❖ 2 delen kokosolie (2 theelepels)

Om het recept te veganizen kun je de bijenwas vervangen 
door bijvoorbeeld carnaubawas of cacaoboter.

instructies:
1. Doe alle ingrediënten in een glazen (maat)bekertje
2. Verwarm het au bain-marie
3. Haal van de warmtebron en voeg eventueel essentiële 

olie toe voor een lekker geurtje
4. Schenk in een stick of potje
5. Laten uitharden en smeren maar!
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TANDPASTA
voor een natuurlijk gezonde glimlach

Een stralende glimlach en frisse adem willen we natuurlijk 

allemaal. Daarom poetsen we ons suf met tandpasta's die 

een pepermuntexplosie veroorzaken, en de nieuwste 

whitening technologieën bevatten voor oogverblindend 

witte tanden à la Gerard Joling. Meerdere keren per dag 

stoppen we het goedje in onze mond. Omdat we het niet 

eten denken we dat het geen kwaad kan. Maar 

onvermijdelijk slikken we wel eens wat tandpasta door. 

Misschien nog wel belangrijker; veel stoffen worden juist 

razendsnel in onze bloedbaan opgenomen via het 

mondslijmvlies. Dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld 

homeopathische korreltjes onder de tong ingenomen 

kunnen worden en in de reguliere geneeskunde bij een 

(dreigend) hartinfarct een pilletje of spray onder de tong 

gegeven wordt. Waar je mee poetst is dus wel van belang.

Veel commerciële tandpasta's bevatten schadelijke 

stoffen en kunstmatige zoetstoffen die zich kunnen 

ophopen in ons lichaam en onze hersenen. Een van de 

belangrijkste daarvan is fluoride. 

Zo staat er zelfs een waarschuwing voor fluoride op de 

verpakking: "Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger 

niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat 

ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een 

(tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt." 

Fluoride wordt gebruikt om het glazuur hard te maken en 

om gaatjes te voorkomen. Er ontstaat echter steeds meer 

ophef over. Het is bekend dat het fluorose kan 

veroorzaken waardoor je tanden geel verkleuren, er 

putjes in de tanden ontstaan en zelfs zó hard worden dat 

ze afbrokkelen. Onderzoek wijst uit dat het bij kinderen 

een lager IQ kan veroorzaken, en dat het de pijnappelklier 

(een belangrijke hormoonklier in de hersenen) als het 

ware verkalkt. Fluoride wordt gebruikt als onderdeel van 

rattengif. 

Gelukkig zijn er genoeg makkelijke recepten voor een 

geheel natuurlijke, eetbare tandpasta die je mond 

verzorgt, bacteriën doodt en zelfs je tanden witter maakt!
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DIY tandpasta
ingrediënten:
❖ 5 eetlepels extra vergine kokosolie
❖ 5 eetlepels baking soda

Optioneel (voor een ‘tandapstasmaak’):

❖ Een paar druppels pepermunt essentiële 
olie

instructies:
1. Smelt de kokosolie au bain-marie
2. Roer de baking soda erdoor
3. Laten uitharden, daarna nog even flink 

roeren
4. In een (glazen) potje scheppen
5. Je tandpasta is klaar voor gebruik!
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DEODORANT
waarom er een luchtje zit aan je gewone deo

Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse 

routine: deodorant. We kunnen niet meer zonder. 

Vaak brengen we het meerdere keren per dag aan op 

één van onze gevoeligste stukjes huid; de oksels. 

Onze huid is ons grootste orgaan en neemt stoffen op 

van buitenaf. En laat de dunne huid van je oksels nou 

net een plek zijn waar dit extra makkelijk gebeurt. De 

stoffen die je huid absorbeert kunnen in de 

bloedbaan, en vervolgens overal in het lichaam 

terecht komen. Je snapt inmiddels dat het dus niet 

geheel onbelangrijk is wat je precies op dat stukje 

huid smeert. Gewone deodorant bevat allerlei 

ingrediënten die onnodig en zelfs schadelijk zijn. 

Stoffen die onze okselhuid helaas gemakkelijk 

opneemt en zo overal in het lichaam terecht komen 

waar ze niet horen. Met name parabenen, 

aluminiumzouten, ftalaten, 

propyleenglycol en triclosan moet je absoluut zien te 

vermijden. Ze worden in onderzoek gelinkt aan 

borstkanker, hormoonfunctiestoornissen en 

geboorteafwijkingen. Je snapt het al, je kunt beter 

vandaag dan morgen je deodorant de deur uit doen. 

Zijn er dan helemaal geen deodorants te koop die wel 

oké zijn? Die zijn er zeker, maar daar moet je meestal 

wel voor naar een natuurwinkel. De prijs is helaas wat 

hoog, maar qua ingrediënten zit het goed. Jammer 

genoeg werken de natuurlijke deodorants voor 

sommigen niet optimaal en kun je met een gevoelige 

huid nog steeds last hebben van de hoeveelheid 

alcohol die erin zit. Zelf een deodorant maken is 

eigenlijk heel simpel, leuk en je bepaalt zelf wat erin zit 

en hoe ie ruikt! Met maar 5 ingrediënten kun je al een 

supergoede deodorant maken die lekker ruikt én je 

heerlijk fris houdt.
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DIY deodorant
ingrediënten:
❖ 4 el. shea butter 
❖ 2 el. amandelolie 
❖ 2 el. baking soda 
❖ 2 el. tapiocameel (of arrowroot poeder of maizena)
❖ Een klein theelepel puntje actieve kool
❖ Een paar druppeltjes essentiële olie naar keuze 

instructies:
1. Smelt de shea butter au bain-marie
2. Voeg de amandelolie, arrowroot, baking soda, actieve 

kool en een paar druppels essentiële olie toe
3. Roer het geheel goed door 
4. Giet het in een potje of blikje en laat het afkoelen
5. Gebruik 1 vingertopje per oksel en smeer het in
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ZONNEBRANDCRÈME
de minder zonnige kant..

De actieve ingrediënten in zonnebrandcrèmes zijn onder te 

verdelen in twee categorieën: minerale zonnefilters en 

synthetische zonnefilters. Reguliere zonnebrandcrèmes maken 

meestal gebruik van een combinatie van twee synthetische 

filters, zoals bijvoorbeeld oxybenzone, avobenzone, octisalaat, 

octocryleen, homosalaat en octinoxaat. Het probleem met 

deze stoffen is dat uit laboratoriumstudies is gebleken dat de 

moleculen klein genoeg zijn om via de huid in onze bloedbaan 

terecht te komen, ze lichaamseigen hormonen imiteren en zo 

ons hormoonsysteem verstoren met alle problemen van dien. En 

ook bijdragen aan datgene dat ze juist proberen te voorkomen: 

huidkanker. Minerale filters, in de vorm van zinkoxide en 

titaniumdioxide, zijn daarentegen veiliger. Deze minerale 

zonnefilters geven alleen vaak een onaantrekkelijke witte waas 

op de huid, daarom hebben fabrikanten ze fijn gemaakt en tot 

zogeheten nanodeeltjes verwerkt, waardoor het minder zichtbaar 

is.. Het probleem hiermee is dat onze huid deze minuscule 

nanodeeltjes weer kan opnemen. Nano zinkoxide en 

titaniumdioxide kunnen onder invloed van UV straling vrije 

radicalen vormen die omliggende huidcellen beschadigen 

wanneer ze worden geabsorbeerd.

Zinkoxide en titaniumdioxide zijn veilig wanneer het om grotere 

deeltjes gaat (non-nano) en zijn vaak in natuurlijke 

zonnebrandcrèmes verwerkt die te vinden zijn in bijvoorbeeld 

natuur- en gezondheidswinkels. Er zijn ook oliën die van nature 

een SPF bevatten, zoals frambozenpitolie (SPF 28), kokosolie 

(SPF 2-8), shea butter (SPF 3-6) en jojoba olie (SPF 4). Zoals je ziet 

is frambozenpitolie zelfs voor de blekere huid een goede optie, 

maar als je zeker wilt zijn van goede bescherming is zelf 

zonnebrandcrème maken met non-nano zinkoxide de beste 

optie! Verder is het altijd verstandig de zon te vermijden op de 

heetste uren en/of beschermende kleding te dragen als dit 

nodig is.

LET OP Non-nano zinkoxide is veilig in gebruik, maar het is een 

fijn poeder en kan irriterend op de luchtwegen werken bij 

inademing. Daarom is het verstandig een t-shirt voor je mond te 

knopen als je ermee aan de slag gaat. Ook wordt het afgeraden 

zinkoxide te mengen met lijnzaadolie; dit kan een reactie teweeg 

brengen waar hitte bij vrij komt. Verder kan zinkoxide met elke 

gewenste olie gemengd worden.
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DIY zonnebrandcrème
ingrediënten:
❖ 50 gram kokosolie
❖ 45 gram shea butter
❖ 5 gram jojoba olie
❖ Bij elkaar maakt dit 100 gram olie
❖ Essentiële olie voor een geurtje en extra bescherming, 

bijvoorbeeld eucalyptus en lavendel (gebruik geen citrus 
oliën, die verhogen de zongevoeligheid)

❖ Non-nano zinkoxide

instructies:
1. Om te weten welke SPF je krijgt na het mengen van de 

zinkoxide houd je deze percentages van het gewicht van 
de olie die je gebruikt aan:

➔ Voor SPF 2-5: Gebruik 5% zinkoxide
➔ Voor SPF 6-11: Gebruik 10% zinkoxide
➔ Voor SPF 12-19: Gebruik 15% zinkoxide
➔ Voor SPF >20: Gebruik 20% zinkoxide

Dus als je bijvoorbeeld een zonnebrandcrème met SPF 6-11 wilt 
maken met 100 gram olie, gebruik je 10 gram zinkoxide.

2. Smelt de kokosolie en shea butter au bain-marie, meng 
alle ingrediënten, giet het over en bewaar in een potje van 
glas.
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Disclaimer:

Dit boek is bedoeld als inspiratiebron en naslagwerk, niet als medische handleiding. De recepten uit dit boek zijn niet bruikbaar als 
vervanging van welke medische behandeling dan ook. Raadpleeg bij vragen of lichamelijke klachten een (natuur)arts. De auteur is niet 
aansprakelijk voor nadelige gevolgen die door gebruik van dit boek ontstaan. 17


