SENSITIVE
SPECIAL

#NATURALSKIN
SPECIALE VERZORGING VOOR
DE GEVOELIGE HUID

natuurlijk mooi

VOEL JE GOED
GEZICHTSVERZORGING

LICHAAMSVERZORGING

Veel mensen beschouwen hun huid als gevoelig. Vooral
deze mensen dienen hun verzorgingsproducten met zorg
te kiezen. Gezichtsverzorging is daarom heel persoonlijk.
Een verkeerde verzorging kan bij een gevoelige huid irritatie veroorzaken, van pittig eten wordt ze rood en van
warme of koude temperaturen houdt ze helemaal niet –
het is een wrokkige huid die snel reageert met irritatie en
roodheid. Zon en nieuwe cosmetica worden vaak ook niet
goed verdragen en stress heeft snel invloed op hoe de
huid eruit ziet. Daarom geldt: minder is meer!

Ook onze lichaamshuid wordt blootgesteld aan voortdurende prikkels die tot een onaangenaam gevoel kunnen
leiden. Net als gezichtsverzorging is ook lichaamsverzorging persoonlijk.

Alles wat een gevoelige huid kan irriteren, dient daarom
vermeden te worden. proWIN kent dit probleem en heeft
een gezichtsverzorging ontwikkeld die specifiek inspeelt
op de behoeften van de gevoelige huid en haar precies de
inhoudsstoffen geeft die ze nodig heeft. Onze producten
uit de sensitive lijn hebben maar één doel: een huid die je
een goed gevoel geeft!

Wat kan de huid irriteren?
Kleding die tegen de huid wrijft, kan bijvoorbeeld irritatie
veroorzaken. Of bepaalde stoffen in het huishouden worden niet verdragen als bijvoorbeeld de handen ermee in
aanraking komen. Als de gevoelige huid in contact komt
met synthetische geurstoffen, etherische oliën, conserveringsmiddelen en andere huidirriterende stoffen, reageert ze en wreekt zich met roodheid, pukkeltjes, kwaddels (urtica), ze brandt, trekt, jeukt en schilfert. Een
speciale lichaamsverzorging is bijzonder belangrijk bij een
dergelijke gevoeligheid van de huid. De verzorgingsstrategie is dus: de gevoelige huid moet voorzichtig worden behandeld.

sensitive WASH FOAM
Het milde wasschuim kan ideaal gebruikt worden voor de
dagelijkse huidverzorging van gezicht, hals en decolleté.
De inhoudsstoffen GLYCERINE en PANTHENOL hydrateren
en kalmeren de huid.

Ook de lichaamshygiëne zelf kan schadelijk zijn – namelijk
als de verkeerde producten worden gebruikt. De gevoelige
huid wil daarom producten die juist deze problemen aanpakken bij het dagelijkse douchen en de daaropvolgende
verzorging.

sensitive FACE CREAM
Deze bijzonder milde gezichtsverzorging heeft een huidkalmerende, vochtinbrengende en voedende werking en
is ideaal voor dagelijks gebruik.

proWIN beschermt en verzorgt de gevoelige huid, zelfs tijdens het douchen. Met onze lichaamsverzorgingsproducten uit de sensitive lijn vind je de verzorging die precies bij
jou past!

#SHOPPINGTIME
WWW.PROWIN-WELLNESS.NET/NL/

De juiste verzorging voor jouw gezicht!
Onze sensitive WASH FOAM met
extra milde reinigende substanties is speciaal geschikt voor de
gevoelige huid. Ook onze sensitive
FACE CREAM, met o.a. vitamine E,
allantoïne en lichtbeschermingsfactor 10.

*

Voor het dagelijkse douchen.
De milde douchegel van proWIN
bevat onder andere het ingrediënt panthenol. Dit hydrateert
en kalmeert de huid. Onze milde
haarshampoo is bijzonder geschikt voor de gevoelige hoofdhuid.

*
*

Voor de verzorging daarna.
De sensitive BODYLOTION hydrateert en ondersteunt het behoud
van de natuurlijke beschermende barrière van de huid. Bovendien is onze milde bodylotion
ook vrij van conserveringsmiddelen (volgens bijlage V van de
EU Cosmeticaverordening), geuren kleurstoffen.

*

Alle sensitive producten in onze Protect & Care lijn zijn
getest door de Deutsche Allergie & Asthmabund e.V.
(daab) en zijn vooral geschikt voor de gevoelige huid.
*

* https://prow.in/daab/en

In de rust ligt de kracht
Het kalmeren van de geïrriteerde huid is de topprioriteit
van de dagelijkse schoonheidsroutine, de natuurlijke huidbeschermingsbarrière dient permanent versterkt te worden. Mensen met een gevoelige huid moeten daarom goed
naar de ingrediënten kijken. Producten die speciaal voor de
gevoelige huid ontwikkeld zijn, zoals die van proWIN, bevatten verzachtende actieve bestanddelen zoals panthenol & allantoïne. Huidtypes zoals een onzuivere huid of
een gemengde huid, daarentegen, hebben een andere verzorging nodig. Trouw blijven aan een productlijn die alle
reinigings- en verzorgingsproducten bevat, kan nuttig zijn
- als de verdraagbaarheid getest is. We adviseren hier onze
sensitive producten uit de Protect & Care lijn.
Vaak is een gevoelige huid tegelijkertijd ook droog – een
moeilijke combinatie. Omdat haar natuurlijke bescherming
niet meer intact is, kan het huideigen vocht naar buiten
verdwijnen en kunnen verontreinigende stoffen gemakkelijker de gevoelige huid binnendringen. Dit leidt tot roodheid en de huid wordt ruw, droog en schilferig. Om de huid
opnieuw te hydrateren, kan bijvoorbeeld hyaluronzuur
worden gebruikt, zoals in onze sensitive FACE CREAM en
sensitive BODYLOTION. Omdat hyaluronzuur een stof is die
van nature in het lichaam wordt aangemaakt, wordt het
zeer goed verdragen.
Veel cosmetica-ingrediënten worden vaak niet verdragen
door de gevoelige huid – bijvoorbeeld parfum additieven,
alcohol of anti-aging werkstoffen zoals retinol. Met onze
verzorgingsproducten uit de sensitive-lijn voor de droge,
schilferige, jeukende en geïrriteerde huid proberen we zo
goed mogelijk alles te vermijden wat je huid onnodig zou
kunnen belasten of irriteren. Ze bevatten alleen geselecteerde milde ingrediënten. Ze zijn bedoeld om de huidbarrière te versterken, roodheid te verlichten en jeuk te voorkomen.

#SUNDAYS

ZONNEBESCHERMING

Mensen met een gevoelige huid moeten een zonnebrandcrème kiezen met een hoge tot zeer hoge beschermingsfactor (bij voorkeur SPF 50). Ook hier dienen
geurstoffen, kleurstoffen en conserveringsmiddelen
(volgens bijlage V van de EU Cosmetica Verordening)
vermeden te worden. Bijzonder aan te bevelen zijn producten die speciaal zijn ontwikkeld voor de gevoelige
huid en die een desbetreffende vermelding bevatten.
Bijvoorbeeld onze SUNDAYS Sunlotion Sensitive SPF
50+: deze is speciaal ontwikkeld voor de gevoelige huid
van kinderen en ook voor mensen met een gevoelige,
vooral lichtgevoelige huid. Aangezien het product helemaal vrij is van geurstoffen, wordt het ook aanbevolen
voor mensen met een geurstofallergie. Vanwege de
zeer hoge lichtbeschermingsfactor beschermt het ook in bijzonder stralingsintensieve gebieden.
Bovendien is het geschikt voor
mensen met polymorfe lichtdermatose. Voor alle huidtypes
geldt: voldoende zonnebrandcrème aanbrengen en meermaals
insmeren. Dit geldt met name bij
transpireren of na het zwemmen
en afdrogen.

VERZORGINGSROUTINE
Jouw huid wordt permanent blootgesteld aan invloeden van buitenaf. Lage temperaturen, koude wind, regen en droge verwarmingslucht veroorzaken extra
huidstress. De gevoelige huid heeft speciale verzorging en bescherming nodig,
vooral in de koudere seizoenen. Vooral dan is het belangrijk dat je het een extra
dosis verzorging geeft.
Bescherm je huid vooral tijdens de natte en koude seizoenen. De nadruk ligt
vooral op producten voor de gevoelige tot zeer droge huid.
Hoe vind je de juiste verzorging:
•

de ingrediëntenlijst op de buitenverpakking vermeldt alle ingrediënten –
volgens de EU Cosmeticaverordening.

•

Bijzonder hoge eisen worden ook gesteld aan de ingrediënten van babyverzorgingsproducten. Daarom zijn deze producten ook geschikt voor de
gevoelige huid van volwassenen.

•

Als je het zekere voor het onzekere wilt nemen, kies dan producten die
expliciet voor de gevoelige huid zijn bedoeld. De producten moeten vrij
zijn van geur- en kleurstoffen en conserveringsmiddelen en ook andere
ingrediënten vermijden waarvan bekend is dat het contactallergenen zijn.

Ben je op zoek naar een milde verzorging voor een veeleisende huid? Met onze
sensitive producten uit de Protect & Care lijn van proWIN zit je helemaal goed!

HUISMIDDELTIP:
Een geïrriteerde huid kan met zwarte
thee worden gekalmeerd. Dit bevat tannines die zowel een antibacteriële als een
ontzwellende werking op de huid hebben.
Bovendien hebben koude kompressen
een goed verkoelend effect. Hiervoor
moet je de thee tien minuten laten trekken en dan in de koelkast zetten. Zodra
het koud is, kunnen de kompressen op de
geïrriteerde huid worden aangebracht. Ze
mogen er echter niet te lang blijven liggen - ze mogen niet uitdrogen. Vervolgens dient een vochtinbrengende crème
als verzorging te worden gebruikt.

Mijn premium klantencode:

Maak kennis met de grote verscheidenheid
van onze productwereld in het natural
wellness productbereik.
Meer informatie kun je inwinnen bij je proWIN
consulent! Je kunt je favoriete producten later ook
gemakkelijk online bestellen via
www.prowin-wellness.net/nl/

Mijn proWIN consulent:

VOLG ONS OP FACEBOOK
EN INSTAGRAM. TAG
ONS IN JE POSTS.

#prowinnaturalwellness
#prowininternational

