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Jawel, onze huid is een orgaan. Zo’n 15 tot 
20 kilo zwaar en 1,5 tot 2 vierkante meter 
groot maar slechts enkele millimeters dik. Ze 
beschermt ons tegen water, zon en indringers. 
Ze regelt de warmtehuishouding van ons 
lichaam, voert vocht af, laat ons voelen en drukt 
zelfs onze emoties uit als we bijvoorbeeld blozen 
of kippenvel krijgen… 

De huid: 
ons grootste orgaan

Je huid wordt uitgedaagd!
De talgkliertjes in onze huid produceren vetstoffen die een 
soepele en waterafstotende laag vormen. 
Maar omgevingsfactoren zoals extreme temperaturen, 
wind, vervuiling en rook kunnen deze beschermende 
laag aantasten: je huid droogt uit en raakt dan makkelijker 
beschadigd. 
Vooral aan handen en lippen kan dat leiden tot irritatie, 
schilfers, scheurtjes of zelfs bijzonder pijnlijke kloven. De 
klachten kunnen voorbijgaand zijn of ze kunnen wijzen op 
een chronische huidaandoening zoals eczeem.
Daarom is het niet alleen belangrijk om je huid te 
hydrateren bij een droog en trekkerig gevoel, maar
er een dagelijkse gewoonte van te maken om zo 
uitdroging te voorkomen.

Een droge huid kan o.a. veroorzaakt 
worden door: 
 Droge lucht (vooral in de winter, maar ook door 

airco, verwarming en ventilatie)
 Wind en extreme temperaturen
 Veelvuldig wassen (versterkt door zeep en 

detergenten) 
 Contact met chemische producten en parfums
 Omgevingsfactoren zoals vervuiling en rook
 Voedingsgewoonten, leeftijd en stress
 Onvoldoende drinken
 Je algemene gezondheidstoestand

HUIDVERZORGING HUIDVERZORGING
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Hoe vermijd je 
uitdroging van huid, 
handen of lippen?
Tips bij droge huid of lippen

	Gebruik dagelijks een goede hydraterende lichaamsmelk. 
	Bescherm je lippen met een lippenbalsem met SPF  

(UV-bescherming).
	Zorg dat je je handcrème en lippenbalsem steeds bij 

de hand hebt, zodat je ze meermaals per dag kunt 
aanbrengen. 

	Krab niet aan droge, jeukende plekken.
	Trek geen schilfertjes los: dat maakt het probleem alleen 

maar erger.
	Zorg ervoor dat de luchtvochtigheid in huis niet te laag is.
	Adem door je neus in plaats van door je mond.
	Vermijd lange baden of douches. Heet water en zeep 

zorgen voor meer uitdroging, omdat het de beschermlaag 
van de huid verwijdert. 

	Gebruik een voedende douchegel en hydrateer meteen 
na het baden of douchen je lichaam en handen met een 
goede bodylotion en handcrème (bv. Neutrogena®). 

	Breng handcrème aan voordat je aan de afwas begint 
– met afwashandschoenen! De hitte van het water zorgt 
ervoor dat de handcrème gemakkelijker in de huid kan 
dringen.

	Slaap genoeg en kies voor een gebalanceerd dieet. En 
vergeet niet om voldoende water te drinken!

Droge lippen bevochtig je beter niet 
met je tong!
Je lippen hebben geen talgkliertjes en dus ook geen 
beschermend vetlaagje zoals je huid. Daardoor zijn 
ze snel vatbaar voor uitdroging door zon, wind, koude 
en droge lucht. Als je daar niets aan doet, komen er 
schilfertjes los en ontstaan nadien pijnlijke kloven. 
Je zal van nature geneigd zijn om je droge lippen 
te bevochtigen met je tong, maar dat brengt slechts 
heel even verlichting en vervolgens wordt het alleen 
maar erger. De enzymen in je speeksel tasten de 
beschadigde huid nog verder aan. Dwangmatig likken 
aan je lippen kan zelfs leiden tot eczeem op de huid 
rond de mond.

HUIDVERZORGING HUIDVERZORGING
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NOORSE FORMULE HUID

Neutrogena® voor je huid  

Comfortbalsem

Bodylotion intense hydratatie 

Balsem voor droge huid. Geschikt voor 
dagelijks gebruik op zowel het lichaam, de 
handen als het gezicht.

 Alle rijkdom van een crème in een  
ultra-penetrerende balsem

 Hydrateert 24 uur
 Dringt snel in de huid en maakt haar weer 

aangenaam zacht

Voor droge tot zeer droge huid. Dringt dankzij 
zijn smeuïge textuur onmiddellijk in tot diep in 
de opperhuid.

 Actieve formule, dringt door tot 10 lagen diep
 Hydrateert 24 uur
 Maakt de huid weer comfortabel en zacht

Intens herstellende bodybalsem

Voor een zeer droge en geïrriteerde huid. 
Hydrateert en herstelt intensief de huid en 
beschermt haar tegen uitdroging.

 Beschermt tegen uitdroging via een semi-
afsluitende film die het vochtverlies beperkt

 Hydrateert intens vanaf het eerste gebruik en 
regenereert de huid

 Verlicht al bij het eerste gebruik ongemakken  
(jeuk en irritatie) 

Hoe kwam het toch 
dat Noorse vissers 
ondanks de strenge 
weersomstandigheden 
zo’n zachte en soepele 
handen hadden? 
Neutrogena® 
ontdekte dat de 
olie in de vishuid 
vochtinbrengende 
eigenschappen heeft. 
Ze werd synthetisch nagemaakt onder de naam 
“Jasparello” en is sinds 40 jaar een belangrijk 
ingrediënt van veel Neutrogena®-producten. 

De Noorse Formule® 
van Neutrogena®

 Unieke ultra-hydraterende formule
 Verrijkt met hooggeconcentreerde glycerine
 De glycerine die Neutrogena® gebruikt is uitsluitend 

afkomstig van plantaardige oliën
 Dringt tot 10 lagen* diep door in de huid
 Hydrateert de huid gedurende 24u
 Het comfortgevoel is onmiddellijk en intens
 Het is klinisch bewezen dat ze droge huid snel behandelt 

en beschermt**

* Bovenste lagen van de opperhuid.
** Klinische studie m.b.t. droogheid na toepassing van handcrème  

NOORSE FORMULE®.
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HANDEN HANDEN

Geconcentreerde hydraterende handcrème

Verzachtende handcrème zonder parfum

Verlicht en herstelt zeer droge en 
beschadigde handen zelfs in de meest 
extreme omstandigheden.

 Hydrateert en verzacht vanaf het eerste gebruik
 Met hooggeconcentreerde glycerine (39%)
 Een klein beetje crème volstaat om de handen 

24 uur te hydrateren

Verzorgt en beschermt zeer droge en 
gevoelige handen.

 Verzacht en hydrateert
 Zonder parfum, voor de gevoelige huid

Handbalsem scheurtjes en kloven

Verzacht vanaf de eerste dag zelfs zwaar 
beschadigde en ernstig uitgedroogde handen 
en helpt ze te herstellen.

 Verrijkt met provitamine B5, bisabolol en 
allantoïne

 Bewezen werking tegen kloven en scheurtjes

Express-absorptie handcrème

Deze crème voor droge handen hydrateert 
intens en dringt snel tot diep in de huid. 
Geschikt voor dagelijks gebruik, het hele jaar 
door.

 Maakt de huid zacht en soepel
 Lichte, niet-vette textuur

Neutrogena® voor je handen

Nordic Berry handcrème

      Hand- & nagelcrème

De “Nordic Berry” is een echte 
powervrucht en staat bekend om haar 
rijkdom aan antioxidanten, vitamine C en 
sporenelementen.

 Drievoudige verhoging van het hydratatieniveau*
 Geschikt voor gevoelige huid
 Niet-vette textuur en een aangename geur 

* Hydratatieniveau-index, 3 uur na aanbrengen

Combineert alle rijkdom van de Noorse 
Formule met provitamine B5 om nagels 
zichtbaar mooier en verzorgder te maken. 

 Maakt nagels tweemaal zo sterk
 Helpt de nagelriemen soepel te houden
 Hydrateert de handen intens

Handcrème tegen pigmentvlekken

Voorkomt pigmentvlekken ten gevolge van de 
zon of leeftijd en helpt om bestaande vlekken 
te verminderen.

 Geschikt voor gevoelige handen
 Beschermingsfactor SPF25
 Formule met actieve soja
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Neutrogena® voor je lippen

Voedende lipstick met UV-bescherming

Balsem voor gebarsten en gekloofde lippen

Beschermt tegen alle weersomstandigheden 
en verzorgt droge en gesprongen lippen. Hij 
zorgt voor een onmiddellijke en blijvende 
verlichting.

 Hydrateert en verzacht
 SPF 20
 Verrijkt met bijenwas

Beschadigde lippen worden dag na dag 
verzacht, beschermd en hersteld.

 Tube: toepasbaar zonder de duim te gebruiken, 
dus minder kans op verspreiding van bacteriën

 Laat geen witte sporen achter en kleeft niet
 Formule met glycerine, panthenol, bisabolol en 

allantoïne
 Geen exfoliërende stoffen, minder agressief voor 

de huid van de lippen

Onmiddellijk herstellende balsem voor  
lippen en neusvleugels
Herstelt erg beschadigde lippen én 
geïrriteerde neusvleugels van bij het eerste 
gebruik.

 Bedekkende formule voor lippen en neusvleugels
 Hydrateert intens en verlicht meteen
 Beschermt tegen invloeden van buitenaf
 Verrijkt met glycerine

LIPPEN VOETVERZORGING

Droge huid: de bron van veel ongemakken.

Sommige mensen hebben nu eenmaal van nature 
een droge huid. Anderen krijgen er vooral last van 
bij extreme temperaturen, door veel en lang te 
baden, door veel zeep te gebruiken, door een te 
droge omgevingslucht of omdat ze huidaandoening 
hebben. Zonder een aangepaste voetverzorging leidt 
een te droge huid al gauw tot eeltvorming, scheurtjes 
en kloven die kunnen gaan bloeden of ontsteken...

Droge, beschadigde of 
transpirerende voeten

Wat is eelt?
Eelt is een opeenhoping van dode huidcellen die ontstaan 
door voortdurende druk en wrijving op één en dezelfde plek 
van je voet. De huid produceert daar dan in snel tempo nieuwe 
cellen om zich te beschermen, terwijl de oude, afgestorven 
cellen achterblijven onder de vorm van een dikke, harde laag 
die er geel of bruin uitziet. Eelt kan veroorzaakt worden door 
slecht passende schoenen, te kleine sokken, overgewicht, een 
verkeerde stand van je voeten of een droge huid.
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VOETVERZORGING VOETVERZORGING

Hoe kan je eelt verwijderen?
Een beetje eelt kan geen kwaad: zo’n beschermlaagje 
is zelfs nodig voor je voeten. Maar als het eelt zich blijft 
ophopen, kan het leiden tot een branderig gevoel, 
knobbels, eksterogen en pijnlijke kloven.

 Je kunt overtollig eelt met vijl en rasp verwijderen na  
een voetenbad.

 Gebruik een speciale crème met melkzuur of ureum  
(bv. van Neutrogena®) om de huid van je voeten zacht en 
glad te maken. 

Wat kan je doen aan hielkloven?
Hielkloven ontstaan meestal door een te droge huid en een 
verminderde talgafscheiding. Aanvankelijk zijn het schijnbaar 
onschadelijke, bleke inkervingen op de hiel. Maar als ze 
niet behandeld worden, kunnen de inkervingen openbarsten 
en kunnen er wondjes ontstaan. Het is dan bijna niet meer 
mogelijk om de hiel zonder hevige pijn te belasten, omdat de 
huidranden door de verhoogde spanning op de huid uit elkaar 
getrokken worden. 

Hoe behandel je hielkloven? 
Hielkloven kan je voorkomen door regelmatig overtollig 
eelt te verwijderen, vooral aan de randen van inkervingen 
en door dagelijks een goede vochtinbrengende crème te 
gebruiken. Loop je toch een pijnlijke hielkloof op, behandel 
hem dan met een speciale verzorgende crème voor 
hielkolven die verlicht én hydrateert (bv. van Neutrogena®). 

Transpirerende 
voeten 
Te droge voeten leiden tot 
problemen, maar overmatig 
transpirerende voeten zijn 
evenmin een pretje. Zweten is 
een normale lichaamsfunctie. 
Sommige mensen lijden echter 
aan “hyperhydrosis plantaris: 
ze zweten overmatig aan hun 
voetzolen. Dat zweet op zich is 
geurloos, maar de combinatie 
van vocht en warmte is een 
ideale voedingsbodem voor 
huidbacteriën die afvalstoffen 
en bijzonder onaangename 
geurtjes produceren. 

Hoe behandel je transpirerende voeten? 
Boorzuurschilfers of talk in sokken en schoenen houden 
je voeten droog. Gebruik een anti-transpiratiedeodorant 
met aluminiumhydrochloride (bv. Neutrogena® 
voetendeodorant).

Tips tegen transpirerende voeten
 Was je voeten dagelijks met warm of koud water. 
 Gebruik géén zeep of een antibacteriële zeep. 
 Draag “ademend” schoeisel uit stof of leer. 
 Wissel elke dag je schoenen. 
 Loop thuis op sandalen of op blote voeten. 
 Haal eelt meteen weg.
 Draag enkel wollen of katoenen sokken.
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VOETEN VOETEN

Neutrogena® voor je voeten

Voetcrème voor vereelte voeten

Nordic Berry voetcrème voor droge voeten

Doet droge, doffe en verhoornde huidcellen 
verdwijnen van het huidoppervlak zodat 
nieuwe cellen de kans krijgen om naar boven 
te komen.

 Dubbele werking: hydrateert de bovenste 
huidlagen en exfolieert tegelijk

 Vermindert eeltvorming en helpt nieuwe eelt te 
voorkomen

 Hoog ureumgehalte (10%)

De formule met Noric Berry dringt snel in en 
verdrievoudigt het hydratatieniveau van de 
huid*.

 Lichte, niet vette textuur 
 Fruitig parfum
 Geschikt voor de gevoelige huid

* Hydratatieniveau-index, 3 uur na aanbrengen

Voetcrème voor zeer droge en beschadigde 
voeten
Deze crème heeft een herstellend effect vanaf 
de eerste dag. Hij zorgt 24u. lang voor een 
actieve hydratatie tot 10 huidlagen* diep.

 Helpt ruwe plekken en eelt voorkomen
 Geschikt voor diabetici
 Bevat een hoge concentratie glycerine (40%)
 Dermatologisch getest

* Bovenste lagen van de opperhuid

Voetcrème voor gekloofde hielen

Een 2-in-1 verzorging die hydrateert* en 
verlicht.

 Resultaten zichtbaar op beschadigde en 
gekloofde voeten vanaf de eerste dag

 Helpt de vorming van nieuwe kloven te 
voorkomen

* Hydratatie van de bovenste lagen van de opperhuid

Anti-transpiratie voetdeodorant

Vermindert onaangename geuren dankzij de 
watervrije formule met
siliconetechnologie.

 24 u. lang frisse voeten
 Vermindert de zweetproductie dankzij 

aluminiumhydrochloride
 Alcohol- en parfumvrij
 Minimaal risico op allergieën
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VOETSCHIMMEL VOETSCHIMMEL

Je hebt het wellicht al eens meegemaakt: jeuk 
en/of kloofjes tussen je tenen, rode plekken, 
huidschilfertjes die loskomen… Mogelijk heb je 
dan een schimmelinfectie opgelopen, ook wel 
‘atleetvoet’ of ‘zwemmerseczeem’ genoemd. Al 
hoef je helemaal geen sporter te zijn om er last 
van te hebben.

Zo’n schimmelinfectie loop je makkelijk op onder de douche, 
in kleedhokjes, rond het zwembad of na gebruik van een 
besmette handdoek of linnen. De schimmel gedijt prima 
in een warm en vochtig milieu zoals gesloten schoeisel 
waarin je voeten makkelijk zweten: sportschoenen, 
sneakers, werkschoenen, laarzen...

Voetschimmel kan hardnekkig en 
besmettelijk zijn!

Eenmaal je ermee te kampen hebt, komt de infectie 
makkelijk terug. Je kan de schimmel ook overdragen: in 
de badkamer vindt hij soms zijn weg naar de tenen van je 
dierbaren. Controleer dus regelmatig je voeten. Constateer 
je jeuk, kloven of schilfertjes? Ga dan best ook niet naar 
een openbare sauna of zwemcomplex. Behandel eerst je 
infectie, zodat je anderen niet besmet!

Hoe je voetschimmel 
voorkomt en geneest

Hoe behandelen?

Om het hoofd te bieden aan schimmels bestaan er 
schimmelwerende producten zoals miconazole of 
terbinafine. Miconazole in Daktarin® poederspray heeft het 
grote voordeel dat het verwerkt is in talkpoeder. Het helpt 
dus niet enkel je schimmel te bestrijden, maar houdt ook je 
voeten droog en kan preventief gebruikt worden in sokken 
en schoenen. 

Beter voorkomen dan genezen

Voetschimmel kan je voorkomen met een goede  
voethygiëne. Een paar tips:
 Gebruik geen of niet te veel zeep om je voeten te wassen en 

spoel alle zeepresten weg. 

 Droog je voeten altijd grondig en volledig af. Vergeet de ruimte 
tussen je tenen niet!

 Reinig je douche regelmatig met een ontsmettend middel.

 Loop liever niet op blote voeten. 
 Draag plastic schoenen wanneer je publieke douches gebruikt. 

Ook in zwembaden en sauna’s is dit aan te raden.

 Draag je eigen badslippers en niet die van een ander. 

 Hou je voeten droog met een spray die talkpoeder bevat zoals 
Daktarin® Spray.

 Draag katoenen sokken en droge, liefst lederen schoenen. 

 Wissel regelmatig van sokken en was ze op minimum 60°. 

 Loop niet dag in dag uit in dezelfde schoenen of laarzen rond! 
Draag schoenen waarin je voeten kunnen ademen!

DAKTARIN® Spray poeder 2% (miconazolnitraat) is een geneesmiddel. Geen 
langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Vraag 
raad aan uw arts of apotheker. © 2017 Johnson & Johnson Consumer N.V. 
BE/NG/17-2319
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VOETSCHIMMEL VOETSCHIMMEL

Jeuk, kloven of schilfertjes als 
gevolg van een voetschimmel? 
Een doeltreffende behandeling 
met Daktarin® spray bestaat 
uit 3 eenvoudige stappen:

In drie stappen 
naar gezonde voeten met 
Daktarin® Spray

1

Daktarin® Crème
Tijdens de (na)behandeling van je voetschimmel kan 
je ‘s avonds Daktarin® Spray eventueel vervangen 
door Daktarin® crème. Die blijft makkelijk tussen je 
tenen zitten en werkt dan de hele nacht in. 

DAKTARIN® Spray poeder 2% (miconazolenitraat) en DAKTARIN® Crème 
(miconazolenitraat) zijn geneesmiddelen en zijn aangewezen bij schimmelinfecties. 
Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies. Lees aandachtig de 
bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. © 2017 Johnson & Johnson 
Consumer N.V. BE/NG/17-2319.

Meteen 
behandelen 
Spuit Daktarin® 
Spray vanaf de 
eerste tekenen op 
de plaats van de 
schimmel en de huid 
errond. Gebruik de 
poederspray 2 maal 
per dag. 

1 week 
nabehandelen
Blijf minstens nog 
een hele week 
behandelen nadat 
de symptomen 
verdwenen zijn. Je 
merkt misschien 
niets meer, maar de 
schimmel zélf kan 
nog aanwezig zijn.

Nazorg in je 
schoenen
Blijf Daktarin® 
Spray regelmatig 
in je sokken en/
of schoenen 
verstuiven. Dit zal 
je voeten droog 
houden en nieuwe 
schimmelgroei 
voorkomen.

2 3

GENEESMIDDEL
GENEESMIDDEL

Er zijn gemiddeld 2 tot 6 weken nodig om een schimmelinfectie 
te behandelen, afhankelijk van de plaats en de omvang.
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LUIERUITSLAG LUIERUITSLAG

Luieruitslag vermijden

 Probeer de luier te vervangen van zodra hij nat is. 
Hoe langer het contact met urine en stoelgang, hoe 
meer kans op luieruitslag. Een baby moet minstens 
6 propere luiers per dag krijgen.

 Gebruik geen plastic broekjes of te sterk afsluitende 
luiers gebruiken. Blootstelling aan de lucht helpt 
luieruitslag te voorkomen. 

 Laat Indien mogelijk gedurende enkele uren per dag 
de billetjes bloot. Dan leg je het kindje best op iets 
dat gemakkelijk gewassen kan worden.

 Maak bij het verversen van de luier de huid volledig 
schoon met lauw water en eventueel een neutrale 
zeep. Het is belangrijk de huid goed af te drogen, 
ook in de plooien van de billetjes, maar zonder hard 
te wrijven. Als de huid al wat rood is, voorzichtig 
droogdeppen.

Als je baby ondanks je goede zorgen toch luieruitslag 
krijgt, voel je dan vooral niet schuldig. Sommige 
kindjes hebben nu eenmaal een zeer tere huid. 

Daktozin® pasta voor de behandeling 
van luieruitslag

Deze dikke pasta heeft een dubbele werking. Het 
bestanddeel zinkoxide legt een beschermende laag 
tussen de vochtige luier en de billetjes, zodat de 
huid niet geïrriteerd wordt. Dankzij het bestanddeel 
miconazole geneest Daktozin® pasta infecties van de huid 
(luierdermatitis).

 Maak eerst de huid schoon en droog;
 Breng de pasta zachtjes met de vingertoppen aan over 

heel het oppervlak van de aangetaste huid;
 Niet inwrijven. Er moet een goed zichtbaar laagje pasta 

op de huid achterblijven;
 Herhaal dit bij iedere luierverversing.

Daktozin® 2,5 mg/150 mg zalf (miconazolnitraat en zinkoxyde) is een 
geneesmiddel. Geen gebruik langer dan 2 dagen zonder medisch advies. Lees 
aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. © 2017 Johnson & 
Johnson Consumer N.V. BE/NG/17-2319

Luieruitslag is een veel voorkomend probleem op 
tere babybilletjes. Het ontstaat wanneer een natte 
luier over de huid schuurt. Daardoor raakt de tere 
babyhuid beschadigd en wordt ze verder aangetast 
door urine en stoelgang. Ook chemische stoffen 
of parfums in de luier kunnen de huid irriteren en 
kwetsbaar maken.

Luieruitslag begint met roodheid en de huid wordt bovendien 
wat pijnlijk. Soms breidt de uitslag zich uit in de vorm van 
blaasjes of puistjes. Door de vochtigheid en de warmte binnen 
de luier, krijgen bacteriën de kans om zich sterk te ontwikkelen. 
Sommige bacteriën zijn trouwens normale bewoners van 
huidplooien. Omdat de huid beschadigd is, dringen ze 
gemakkelijk binnen, zodat er een ontsteking ontstaat..

Hoe behandel je luieruitslag?

Daktozine® bevat 2 bestanddelen:
 een stof die de huid beschermt tegen de irriterende effecten 

van urine en stoelgang. Liefst een stevige pasta die een 
dikkere beschermlaag op de huid legt en beter op zijn plaats 
blijft dan een crème. 

 een stof die de bacteriën bestrijdt. Dat is belangrijk omdat 
bacteriën de ontsteking kunnen onderhouden.

Luieruitslag op 
babybilletjes

GENEESMIDDEL
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ROOS ROOS

Onze hoofdhuid vernieuwt zich voortdurend 
zonder dat we daar iets van merken. Tenzij het 
proces te snel verloopt: dan komen er veel meer 
dode huidcellen los onder de vorm van kleine 
droge schilfertjes, die zichtbaar zijn tussen je 
haren en op je kleren. 

Roos is onschuldig maar vervelend, vooral als het gaat 
jeuken. Sommige mensen krijgen last van “vette roos” 
grotere schilfers die onder de vorm van een vette, gelige 
korst op je hoofdhuid blijven zitten. Roos kan veroorzaakt 
worden door o.a. extreme hitte, koude, of een verhoogde 
talgproductie. Je het probleem meestal zelf behandelen 
met een goede antiroosshampoo (bv. Neutrogena® T/Gel). 
Vermijd bij vette roos shampoos die teveel uitdrogen (die 
maken het probleem net erger) en hou je aan de algemene 
verzorgingstips hiernaast.

Roos door micro-organismen

Roos kan het gevolg zijn van de buitensporige ontwikkeling 
van micro-organismen op je hoofdhuid. Pityrosporum ovale 
is een microscopisch kleine gist die bij iedereen op 
de huid aanwezig is. Sommige mensen reageren echter 
overgevoelig wanneer de gist in grote hoeveelheden 
voorkomt. Die overgevoeligheid uit zich in een ontsteking 
met als gevolg: schilfertjes en jeuk. Wil je er vanaf, dan kan 
je een geneesmiddel onder de vorm van een speciale 
shampoo gebruiken (bv. Nizoral®) dat de schimmel 
terugdringt. 

Roos: vervelend maar 
goed te behandelen

Algemene verzorgingstips voor haar en 
hoofdhuid

De basis van haarproblemen ligt vaak bij de talgklieren 
in je hoofdhuid. De vette afscheiding van de talgklieren 
beschermt de hoofdhuid en houdt bacteriën en schimmels 
uit de buurt. Maar teveel of te weinig van het goede kan 
voor problemen zorgen….

Vet en droog tegelijk?
Dat kan. Omdat vet haar meestal veroorzaakt wordt door 
een vette hoofdhuid zit het vette deel van je haren het 
dichts bij de wortels. Verderop kan je haar nog steeds droog 
zijn. Hoe vaker je kamt, borstelt of met je vingers door je 
haar gaat, hoe verder het vet zich verspreidt. 

Vet haar vermijden
Gebruik geen agressieve shampoos. Maak het water niet 
te warm, want dat zet de poriën open. Hoe meer je wrijft en 
masseert, hoe sterker je de talgklieren stimuleert. Masseer 
je shampoo zachtjes in en spoel hem langdurig uit. Wrijf je 
haren niet hardhandig droog. 

Droog haar verzorgen
Droog haar kan het gevolg zijn van onvoldoende 
talgafscheiding, maar ook van omgevingsfactoren of 
agressieve behandelingen. Gebruik een voedende shampoo 
en een aangepaste conditioner. Vermijd hete haardrogers en 
stijltangen. Een grove haarborstel met bolletjes masseert de 
hoofdhuid en stimuleert de talgproductie. 

Nizoral® (ketoconazol) Is een geneesmiddel. Geen gebruik langer dan 5 dagen 
zonder medisch advies. Nizoral® mag enkel gebruikt worden bij adolescenten en 
volwassenen. Lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. 
© 2017 Johnson & Johnson Consumer N.V. BE/NG/17-2319
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ROOS ROOS

Roos behandelen met 
Neutrogena® T/Gel shampoo

T/Gel FORT tegen roos en jeuk

 Vermindert schilfertjes vanaf het eerste 
gebruik

 Kalmeert zelfs de hevigste jeuk
 Niet-irriterende, alcoholvrije formule

T/Gel tegen roos bij vet haar

 Vermindert schilfertjes vanaf het eerste gebruik
 Verwijdert overtollige talg

Dankzij het ingrediënt piroctone olamine vermindert 
Neutrogena T/Gel shampoo roos vanaf de eerste toepassing. 
Salicylzuur heeft een bijkomende keratolytische functie. De 
niet-irriterende alcoholvrije formule verzacht en kalmeert de 
hoofdhuid op een duurzame wijze. Je haar wordt perfect 
gereinigd en straalt van gezondheid. Ze ruiken en schuimen 
aangenaam, hebben geen storende geur en behandelen je 
roos snel en doeltreffend. Er is een aangepaste T/Gel die 
afgestemd is op jouw specifieke noden.

Roos behandelen 
met Nizoral

®

Nizoral® is een geneesmiddel tegen roos 
onder de vorm van shampoo. Het actieve 
bestanddeel ketonazol doodt schimmels 
en gisten die aan de basis liggen van 
hardnekkige roos.

Nizoral® (ketoconazol) Is een geneesmiddel. Geen gebruik langer dan 5 dagen 
zonder medisch advies. Nizoral® mag enkel gebruikt worden bij adolescenten en 
volwassenen. Lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. 
© 2017 Johnson & Johnson Consumer N.V. BE/NG/17-2319

 Was je haar maximaal 2 keer per week met de shampoo 
(of gebruik hem na iedere wasbeurt indien je je haar 
vaker wast).

 Jeuk en schilfering nemen na enkele wasbeurten af
 Het kan 2-4 weken duren voor het helemaal over is.
 Je kan van een branderig gevoel of irritatie van de huid 

ervaren. Dit trekt gewoonlijk snel weg.

GENEESMIDDEL
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Meer nuttige info over de verzorging van 
je huid, handen en lippen?

www.neutrogena.be


