
 3 dingen die je moet weten om veroudering te verslaan!

Huidverslapping, rimpels of fijne lijntjes. Word je ouder? Met deze inzichten 
laat jij jouw huid weer stralen. 



Je wordt er niet blij van, die rimpels of beginnende fijne lijntjes. Het hoort 
allemaal bij het ouder worden. Naarmate we ouder worden neemt ons 
collageen af, vanaf je 30e vermindert het aantal collageenvezels aanzienlijk. 

Dit zorgt voor meer rimpels en een slappere huid.

Dus? Hier wil je iets aan doen! Met een mooie huid, sta jij weer vol in het leven. 

Hierna vind je drie dingen die je moet weten om weer te stralen. 



1. Vermijd de volgende factoren die collageen negatief beïnvloeden

• Blootstelling aan de zon
• Roken
• Slechte eetgewoontes (weinig vitaminen en mineralen)
• Stress 
• Een slechte nachtrust
• Extreem fysieke inspanningen 

Deze zorgen allen voor vrije radicaalschade, welke je collageenvoorraad kan vernietigen.

2. Van op, naar in de huid 3. Gebruik huidsupplementen

Veel mensen geloven dat met skincare en 
behandelingen de huid weer mooi wordt. 
Vanaf de buitenkant collageen inbrengen 
met skincare en behandelingen is bijna 
onmogelijk. Je huid neemt het collageen 
namelijk niet op door de grove structuur. 
Zie het onderzoek van de Wellness
Academie: https://www.wellnessacade-
mie.com/kun-aanmaak-collageen-stimu-
leren/

Een oplossing is orale inname, bij 
voorkeur middels een poeder. Dit 
vergemakkelijkt de opname in het 
lichaam en er treden geen onnodige 
vulstoffen het lichaam binnen.

Groenten, vlees en fruit anno nu bevatten 
niet meer dezelfde voedingsstoffen als 
vroeger. 

Huidsupplementen zijn een goede 
aanvulling op de dagelijkse nutriënten-
behoefte die je cellen nodig hebben om op 
te bouwen en te herstellen om collageen 
aan te maken.

Zoek naar supplementen die niet alleen op 
collageen werken, maar die ook overige 
cell- en skinboosters bevatten. 

Ingrediënten die elkaar versterken, ter 
ondersteuning van een mooie huid. 

TIP: 
Het Cell Elixer is een supplement dat maar 
liefst 27 cell- en skinboosters in een 
makkelijk in te nemen poeder bevat en is 
daarmee het eerste complete product voor 
skin vitality.  

https://www.wellnessacademie.com/kun-aanmaak-collageen-stimuleren/
https://www.wellnessacademie.com/kun-aanmaak-collageen-stimuleren/
https://www.wellnessacademie.com/kun-aanmaak-collageen-stimuleren/
https://cellics.nl/shop/cell-elixer-small/


Wat is collageen nu dan eigenlijk precies?
 
Collageen is een eiwit dat in ons lichaam wordt aangemaakt en het zorgt voor de stevigheid in 
onze cellen en dus in onze huid. Collageen betekent samenbinden en het is een zeer 
belangrijk onderdeel van het bindweefsel in het lichaam van mensen en dieren. 

90% van het collageen in je lichaam, is type 1 collageen. Zo bestaan naast huid, ook botten, 
pezen, kraakbeen en tanden grotendeels uit collageen.

Type 1 collageen:
• Verzorgt huid, haren, nagels, botten, pezen, ligamenten, bloedvaten, fibreus kraakbeen 
 en vorming van littekens
• Vermindert fijne lijntjes
• Verbetert de elasticiteit van de huid
• Ondersteunt de botmatrix (36% van de botten is van collageen gemaakt)
• Herstelt beschadigde of zwakke nagels
• Zorgt voor betere haargroei en vertraagt haarverlies
• Verbetert de circulatie
• Promoot glycineproductie, welke onze spieren opbouwt en vetverbranding stimuleert 
 tijdens slaap

Waar is collageen nog meer goed voor?

• Vermindering van cellulite en striae
• Herstel van de darmwand
• Helpt je stofwisseling / zorgt voor een gezondere stofwisseling (spieropbouw etc.)


