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' 'EET  JE  HUID  MOOI ' '

S U P P 2 4  B E A U T Y  &  H E A L T H

HAPPY .  HEALTHY ,  BEAUTIFUL  J IJ !



Hoe werkt 
de kuur?



Collageen shots voor een verbeterde gezondheid en de
conditie van huid, haar en nagels. Werkt dat echt? Echte
schoonheid komt van binnen en dat is een feit. De conditie
van onze huid, haren en nagels zijn een weerspiegeling van
onze gezondheid.

We besteden heel veel tijd aan ons uiterlijk met diverse
producten en behandelingen, maar als we echt resultaat
willen behalen dan moeten we ons ook richten op de
binnenkant. Zowel met de juiste gezonde voeding als met
aanvullende supplementen. Wij zeggen ook niks voor niks;
Feel Good, Look Good!

WAT HOUDT DE KUUR IN?
Vul je het collageen elke dag aan dan zul je ook elke keer
weer meer resultaat zien. Stop je? Dan neemt het
collageenniveau langzaam weer af. 

Het is aangeraden om voor optimaal resultaat sowieso te
starten met een kuur van 60 dagen. Na deze 60 dagen kun
je over in 4 maanden onderhoud, waarbij je elke week 4-6
flesjes neemt. Anderen gebruiken het gewoon elke dag
omdat ze zich er zo goed bij voelen. Dit is een persoonlijke
keuze.



Be patient. Binnen 30-90

dagen mag je resultaat

verwachten. 

You are unique. Het

resultaat is voor iedereen

anders. 

Natural beauty. Zie
collageen als natuurlijk

alternatief voor fillers,

botox, hair extensions en

acyl/gelnagels. 

Good quality. Kies voor
viscollageen met de

hoogste dosering, zoals

onze skin collagen shots. 

GOOD TO KNOW! 

EVENTJES MINDEREN MET.. 

• Alcohol, sigaretten en koffie

• Teveel suikers

• Niet-biologische voeding

• Junkfood en frisdrank

• Onder de zonnebank gaan

• Heet douchen

LET OP: DRINK
TIJDENS DE KUUR

VOLDOENDE
WATER. MINIMAAL

1,5-2 LITER PER
DAG!

ADVIES VÓÓR EN TIJDENS DE KUUR



Do's & 
Dont's



Do's

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dont's

Zuivelproducten
Het lijkt misschien voor de hand liggend, maar

zelfs mensen die geen last hebben van
lactose-intolerantie hebben mogelijk enkele

symptomen die gepaard gaan met
overmatige consumptie van melk en

zuivelproducten. Vermijd daarom het dagelijks
consumeren

van dit soort voedsel. Als je merkt dat je lichaam
goed reageert op het minderen

zuivelproducten, adviseren wij niet meer als 2-3
x per week zuivelproducten te nuttigen.

SMOOTHIE ER MAAR OP LOS
Groene groenten zijn een must

voor je huid. Voor een echte
boost drink je elke ochtend een

groene smoothie met
bijvoorbeeld spinazie, boerenkool

of rucola. Groene groenten zijn
namelijk rijk aan vezels en

werken ontgiftend.
Onze favoriet? Een smoothie met
groene thee, spinazie, ananas en

perzik. Mmmmmm!

Koffie kan leiden tot de
aanmaak van meer
cortisol in je lichaam. Dit
heeft een slechte invloed
op het ontgifting en
afvalproces.
Als je wel koffie wilt
drinken, is het nu de tijd
om hem zwart te
drinken. Vooral als je
gevoelig bent voor acné. 

Koffie

Kleur op je bord
Kies voor zoveel mogelijk kleur in je
voeding. Denk aan rode tomaten, groene
kiwi’s, roze frambozen, blauwe bessen, gele
paprika’s… Hoe meer kleur, hoe beter! 
Die kleurige groenten en fruit zitten vol
antioxidanten die veroudering tegengaan.
Goed voor jou én je huid dus.

Vis, vis en nog eens vis!
Vette vis, zoals zalm, tonijn,
makreel en haring, is echt een
superfood. Het is rijk aan
gezonde vetten, vooral omega
3-vetzuren, en die zijn
belangrijk voor het behoud
van een gezonde huid. Ze
houden je huid dik, soepel en
gehydrateerd. Bovendien
werken omege-3-vetzuren
ontstekingsremmend.

Witmeelproducten
We raden het af om witte rijst, brood,
pasta of andere witmeel producten
te gebruiken. Beperk het liefste je
inname van zetmeel producten.
Vervang het met volkoren rijst,
glutenvrij brood, zuurdesem,
kiembrood en zoete aardappelen,
pastinaak, paarse aardappelen,
bieten en knollen.

WATER IS EEN MUST
We kunnen het niet vaak genoeg

benadrukken en je hebt deze tip al
honderd keer gehoord, maar het blijft
een absolute must: drink voldoende

water. Dan blijft je lichaam
gehydrateerd en versnel je je

stofwisseling.

WAT WEL EN WAT NIET TE DOEN?

Alcohol
Ontgiften van alcohol is
nodig om vervolgens zowel 
lichamelijk als geestelijk te
kunnen herstellen.

Extra vitamine C
Vitamine C is een belangrijke
antioxidant, welke ook de in stand
houding en stimulatie van collageen
bevordert.  Daarnaast is het ook nog
eens goed voor je immuunysteem. 2
vliegen in een klap! 



EET JE HUID MOOI MET DEZE VOEDING

Avocado's bevatten veel vitamines B6, C en K. De combinatie van voedingsstoffen in
avocado’s zorgt voor een krachtige, ontstekingsremmende werking. Avocado’s
bevatten per vrucht wel 10 gram vezels, dit bevordert een goede darmwerking.

Rode bieten zijn rijk aan vitamine A,B1, B2, B6 en C. De vitaminen en mineralen die
rode bieten bevatten maken je lichaam sterk van binnenuit. Wondjes en littekens

helen sneller en de celvernieuwing wordt gestimuleerd.

De meeste noten bevatten vitamine E, gezonde vetten en linolzuur. Vitamine E is
een antioxidant die huidveroudering tegen gaat. Gezonde vetten als omega 3

zorgen ervoor dat de huid goed herstelt. Linolzuur zorgt voor een goede
vochtbalans van de huid en voorkomt ontstekingen van de huid. Noten die vooral

worden aangeraden voor de huid zijn amandelen, walnoten en cashewnoten.

Ben je grieperig en wil je een shot vitamine C? Vergeet de sinaasappels, pak een
paprika! Die bevat er namelijk veel meer van! Vitamine C helpt bij de aanmaak van
bindweefsel, kan zonneschade beperken en zorgt daarmee voor een gezonde en

stevige huid. 

Avocado's bevatten veel vitamines B6, C en K. De combinatie van voedingsstoffen in
avocado’s zorgt voor een krachtige, ontstekingsremmende werking. Avocado’s
bevatten per vrucht wel 10 gram vezels, dit bevordert een goede darmwerking.

Broccolli bevat o.a. de vitamines A,B, C, E en K en de mineralen calcium, fosfor en
kalium. Kalium is bijvoorbeeld goed voor de vochtbalans en dus de hydratatie van je

huid.

Voorbeelden van voedingsmiddelen die jouw collageen een
flinke boost geven zijn avocado, rode groenten en fruit, vis
(omega-3 vetzuren), wortels, knoflook en citrusvruchten.

https://www.notenstore.nl/amandelen
https://www.blijtijds.nl/lifestyle/dus-daarom-haal-je-altijd-een-paprika-in-huis/


Recepten



150 gram spinazie
150 ml kokosyoghurt
200 gram mangostukjes (het lekkerst uit de
diepvries)
Een kiwi
Kaneelstokje en kaneelpoeder
Flesje Skin Collagen

Doe alle ingrediënten voor deze tropical mango
smoothie in een blender en begin je dag met een
collageenboost van binnenuit! Maak hem af door er
een klein beetje kaneel over te sprenkelen. 

Ingrediënten voor 1 á 2 smoothies: 

100 gram blauwe bessen
200 gram kersen (het lekkerst uit de
diepvries)
200 ml sojayoghurt
50 gram havermout
Flesje skin Collagen

Yummmm! Bomvol vitamines en
belangrijke antioxidanten voor je huid,
maak je deze heerlijke smoothie met rood
fruit, sojayoghurt en havermout. 

Ingrediënten voor 2 smoothies: 

TROPICAL MANGO

COLLAGEN SMOOTHIE

skin smoothies

SKIN-OXIDANT XXL



HONEY BABYSKIN

1 el Honing
1 stuk avocado
300 ml kokosmelk
1 el cacaopoeder
2 el cacaonibs
Flesje skin Collagen

Wist je dat ook honing super goed is voor je huid?
In combinatie met avocado heb jij straks een
zijdezacht babyhuidje. Gewoon even samen
mixen in de blender en klaar!

Ingrediënten voor 2 smoothies: 

GLOWY NUTS

1 banaan (bevroren)
50 gram bevroren frambozen
Handje blauwe bessen
100 ml amandelmelk
10 gram cashewnoten
1 tl lijnzaad
1 tl chiazaad

Noten laten je huid glowen! Deze heerlijke smoothiebowl is een goed begin van je
dag en ook nog eens super lekker. Doe het bevroren fruit in de blender en schenk
de amandelmelk erbij tot een gladde maar nog redelijk volle/dikke smoothie.
Schenk de smoothie in een kom en doe alle toppings er op. Let er op dat je de
cashewnoten van tevoren even een paar keer breekt. 

Ingrediënten voor 1 smoothiebowl:



200 gr rijst
Een kleine komkommer, in stukjes gesneden en de
zaadlijsten verwijderd
Een halve mango, in stukjes gesneden
Een hele avocado, in plakjes
2 tl zwart sesamzaad
100 gr sojaboontjes
2 bosuitjes
een half bakje wakame (zeewiersalade)
100 gr biologische tofu of 100 gram zalm 
kokosolie om in te bakken
(glutenvrije) sojasaus*

Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Snijd de komkommer en mango in kleine stukjes, de
bosuitjes in ringetjes, bak de tofu of zalm in een scheutje
olie knapperig en snijd tot slot de avocado in plakjes.
Vul jouw vegan sushi bowl met rijst en verdeel hierover de
wakame, de avocado, de komkommer, de mango,
sojabonen, de lenteuitjes en geroosterde tofu/ of zalm. 
Maak jouw bowl af door er wat zwart sesamzaad over te
strooien.
Serveer jouw vegan sushi bowls met sojasaus on the side.

Top als lunch, vol met gezonde vetten en zelfs helemaal vegan
te maken voor de liefhebbers! 

Ingrediënten voor 2 sushi bowls: 

  
  Bereiding: 

1.
2.

3.

4.

5.

(VEGAN) SUSHI BOWL 

Lunch/diner

Verhit 2 el. (kokos)olie in een grote pan. Snijd de uien en de
knoflook fijn en fruit dit kort, totdat het glazig is.
Voeg nu de blokjes wortel en de kruiden toe en bak het samen
voor een paar minuutjes.
Doe nu de rode linzen en 1 tl. sambal erbij. Roer alles goed
door elkaar.
Voeg de groentebouillon toe, roer alles weer eens goed en
breng de soep aan de kook.
Laat dit nu voor ongeveer 30 minuten sudderen op een laag
vuur.
Voeg na 20 minuten de kokosmelk toe en laat het voor 5-10
minuten meekoken.
Als de linzen en de blokjes wortel zacht zijn, haal dan de pan
van het vuur.
Pureer de soep met een staafmixer. Pureer tot het een gladde
dikke soep is. Is de soep te dik? Voeg dan nog wat water toe.
Voeg nu eventueel wat peper en zout om de soep op smaak te
brengen.
Serveer de soep met verse koriander (optioneel)
Roer de andere helft van het blik kokosmelk door de soep.
Serveer de soep met verse koriander.

Bereiding: 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

LINZEN -

WORTEL SOEP

200 gram rode linzen, droog
1 rode ui
1 gele ui
3 teentjes knoflook
250 gram wortel (3 middelgrote stuks), in kleine blokjes
2 el. kokosolie of andere olie om mee te bakken
850 ml. groentebouillon
1 tl. citroensap
1/2 tl. gemberpoeder
1 el. Garam Massala kruiden
1 tl. kurkuma
1 tl. sambal Oelek
250 ml. volle kokosmelk (uit blik of pak)
Zout en peper naar smaak
Eventueel: verse koriander

Ingrediënten:



200gr Pasta naar keuze (bijvoorbeeld
speltpasta of courgetti)
Spinazie vers 400 gr
2 zalmfilets

Sojasaus
Honing
Chilisaus
Knoflookpoeder
Peper en zout
Chilipoeder

Tomaat
Rode ui
Sojasaus
Chilisaus

Kook de pasta en zet de spinazie op het
vuur.
Verwarm de airfryer (of een oven als je geen
airfryer hebt) voor en maak de marinade
van sojasaus, honing, chilisaus,
knoflookpoeder, chilipoeder, peper en zout
Pak een hittebestendig bakje en spray in
met olijfolie.
Snijd je zalmfilet in 3 of 4 stukken en
besprenkel de marinade erover zet de zalm
vervolgens voor 8 minuten in de airfryer (of
20 minuten in de oven op 200 graden).
Maak de salade door de tomaat en de ui te
snijden en doe de soja en chilisaus erbij.
Giet de pasta af en meng deze met de
spinazie. Leg je zalm erop en maak af met
de salade. Geniet van deze intense smaak
explosie!

Spinazie zit vol met anti-oxidanten die rimpels tegengaan en je
huid jong houden. Net zoals avocado’s, zijn vette vissen als zalm
en makreel een bron van natuurlijke vetzuren inclusief omega
3. Deze vetzuren ondersteunen je huid bij het behouden van
zijn natuurlijke afweermechanisme voor een stevigere,
jeugdiger uitziende huid.

Ingrediënten voor 2 personen:

Ingrediënten voor de marinade:

Ingrediënten voor de salade:

Bereiding: 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

PASTA MET ZALM EN SPINAZIE

http://tidd.ly/743d7b70
http://tidd.ly/6727e13e
http://www.bodyenfitshop.nl/bfshop/?tt=11113_12_273965_&r=https%3A%2F%2Fwww.bodyenfitshop.nl%2Fsuperfood%2Fhoning%2Fde-traay-honing%2Fbloemenhoning-vloeibaar%2F
https://www.bodyenfitshop.nl/bfshop/?tt=11113_12_273965_&r=%2Fafslanken%2Fsauzen%2F2bslim-sauzen%2F2bslim-sweet-chili%2F
http://tidd.ly/6727e13e
https://www.bodyenfitshop.nl/bfshop/?tt=11113_12_273965_&r=%2Fafslanken%2Fsauzen%2F2bslim-sauzen%2F2bslim-sweet-chili%2F
http://www.bodyenfitshop.nl/bfshop/?tt=11113_12_273965_&r=https%3A%2F%2Fwww.bodyenfitshop.nl%2Fsuperfood%2Folie%2Fsmaakt%2Folijfolie-extra-vierge%2F


Meer 
inspiratie
nodig?

Meer recepten vind je op ons SUPP24
pinterest bord! Deze recepten zijn
allemaal geschikt om te bereiden

tijdens de Skin Collagen kuur en dubbel
gecheckt door onze orthomoleculaire

voedingsdeskundigen ;-)
 

Ga naar: https://pin.it/VLFchxq



Succes!


