
Voor je huid zorgen zou een belangrijke plaats moeten innemen in je dagelijkse verzorging. Het 
is tenslotte lichaam ‘s grootste orgaan! Als je door de plaatselijke supermarkten en beautyhuizen 
loopt vindt je allerlei soorten huidverzorgingsproducten. Maar het zijn de professionele schoon-
heidsspecialistes die je exact kunnen vertellen hoe je huidconditie is.  Zij zullen je bijvoorbeeld 
waarschuwen voor de zon, omdat deze schadelijke UV stralen het aging proces versnellen. En de 
beste beschermer adviseren. Maar ook in het verdere proces kan de specialiste een perfecte analy-
se maken en u de best mogelijke producten adviseren.

VITAMINE A (huidvernieuwend)
Eén van de meest belangrijke vitamines voor de huid is vitamine A. Het versterkt de beschermende laag van 
de huid. Het is ook essentieel voor het onderhoud en de reparatie van de opperhuid. Daar komt nog bij dat 
Vitamine A een antioxidant is. Het helpt bij de bestrijding van de vrije radicalen welke de systemen van het 
lichaam kunnen beschadigen.

VITAMINE B (reinigend opruimend)
De complex B vitamines zijn een groep vitamines welke erg effectief zijn voor het onderhoud van een ge-
zonde huid. Deze krachtige groep van vitamines zijn als een heel leger van soldaten welke vechten tegen de 
verouderingsprocessen welke door vervuiling, stress en het milieu aan de huid en de rest van het lichaam 
worden toegebracht. Ze werken perfect in samenwerking met elkaar en met de andere belangrijke vitamine 
groepen om het lichaam in goede conditie te houden en om de huid er goed uit te doen zien.

VITAMINE C (herstellend)
is een andere vitamine waarvan uit steeds meer onderzoeken blijkt dat het belangrijk is voor de huid. Het 
is een krachtige antioxidant en kan er voor zorgen dat het immuunsysteem van je lichaam op peil wordt 
gehouden. Vitamine C is een belangrijke factor bij de reparatie van de huid, de groei en het helen.

VITAMINES 
VOOR DE HUID
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VITAMINE D:
Het grootste voordeel dat vitamine D kan brengen is de calcium opname, maar deze positieve effecten zijn 
niet alleen geschikt voor uw botten. Vitamine D heeft volgens de laatste onderzoeken ook een zeer gunstig 
effect op psoriasis. Calcitriol is een versie van Vitamine D3 en het aanbrengen van deze stof  heeft een zeer 
positief effect op een verstoorde huid met b.v. ontstekingen. Deze vitamine is te vinden in sojabonen. Het 
heeft dus een gunstige invloed op onze huid.
VITAMINE E: (helend, voedend, versterkend)
Is een antioxidant welke de heling en reparatie van de huid versterkt. Het kan voorkomen, dat de cellen be-
schadigen door de negatieve effecten welke vrije radicalen op het lichaam hebben. (extern en intern).

LAAT JE ADVISEREN IN ÉÉN VAN DE BOOZT SALONS
In de producten van BOOZT Cosmetics zitten veel vitamines.

De oliën van BOOZT bezitten alle noodzakelijke vitamines voor uw huid en zijn geschikt als  multi-product 
voor lichaam, haar en huid. Maar ook in de creme en serums van BOOZT zitten deze vitamines.

De BOOZT salons werken met deze vitamines en geven gericht advies voor elk huid probleem. Zij kunnen als 
geen ander de huid precies geven waar het omvraagt.

In deze periode van het jaar is het erg belangrijk om je huid goed te voeden.

Laat je adviseren door een BOOZT specialiste en geef de huid waar ie om vraagt!
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