
“REGENERATIE” 
Als je merkt dat je huid minder strak is, droger wordt en de eerste tekenen van 
huidveroudering zich laten zien, dan spreken wij over een rijpe huid. Het is een natuurlijk 
proces dat niet kan worden gestopt of ongedaan gemaakt kan worden. 
Bij Natuurlijk Mooi bestrijden wij daarom geen rimpels, maar accentueren de authentieke 

uitstraling van jouw huid. Het doel is niet om er jonger uit te zien, maar om er steeds beter 
uit te zien. Wat je leeftijd ook is. 
We geven je graag een paar tips om jouw huid te geven wat ze nodig heeft. 
Rode klaver, heermoes en duindoorn als heilzame planten. 
Rode klaver (Trifolium pratense L.) bevat bijzonder veel isoflavonen – stoffen die lijken op 
oestrogenen en die daarom ook wel fyto-oestrogenen worden genoemd. Deze ondersteunen 
de huid bij vroegtijdige ouderdomsverschijnselen en kunnen de aanmaak van collageen 
ondersteunen. 

Tip 1: Van rode klaver kun je prima kruidenthee maken. Ook kun je het eten als groente. Door 
de blaadjes te blancheren of ze rauw door je salade te mengen. Let wel op, klaver kan een 
bloedverdunnende werking hebben. 
Akkerpaardenstaart of heermoes (Equisetum arvense L.) bevat organisch silicium, flavonoïden 
en saponinen. Deze stoffen hebben een versterkende werking op ons bindweefsel en 
daarmee ook onze huid. Het ondersteunt de huid bij vroegtijdige huidveroudering. 

Tip 2: De jonge scheuten van de heermoes zijn eetbaar en kunnen verwerkt worden in 
soepen, salades en omeletten. Eet rauwe heermoes niet in grote hoeveelheden, want dit kan 
vitamine B1 afbreken. 
Duindoornolie (Hippophae rhamnoides L.) bevat veel onverzadigde vetzuren, zoals het 
omega-7-vetzuur palmitoleïnezuur dat een versterkende werking heeft op de huid. Het 
ondersteunt de regeneratie en hydratatie van de huid en gaat het verouderen van de huid 
tegen. 

Tip 3: In de keuken kun je de duindoornbes gebruiken voor sap en jam of als basis in een 
saus of dressing. Het is wel een flink zure bes, maar zit bomvol met goede voedingsstoffen 
zoals vitamine C en B12. 
Toepassingen van Dr. Hauscha

Dr. Hauscha weet ook waar jouw huid 
van opknapt. Met de Regeneratielijn 
bieden zij de rijpe huid vanaf 40 jaar 
precies wat ze nodig heeft.  De lijn 
bestaat onder andere uit de Oogcrème, 
Serum, Dagcrème, Dagcrème Egaliserend 
en de Crème Hals en Décolleté. 

Rode klaver:
Een belangrijk bestanddeel in alle 
producten uit de Regeneratielijn. Het 
plantenextract geeft de huid vitale 
impulsen die een positieve invloed 
hebben op leeftijdsgerelateerde 
veranderingen. 

Akkerpaardenstaart:
Deze plant is ook terug te vinden in de 
Regeneratielijn, met uitzondering van het 
Serum. Het extract van de akkerpaardenstaart 
heeft een opbouwend effect op de huid. 

Duindoorn:
In de Oogcrème verwerkt als olie voor het 
reguleren van het vochtgehalte van de huid. 
De droge huid rond de ogen wordt gladder en 
fijner.  


