Nieuwsblad Magazine 20/05/2017

Periodicity : Weekly

Printrun : 277,337

Marie Verhuist
Sxintutu

NANNIC

BELGIUM

Sandra Bekkari rekent
af met de weegschaal

Renners met

heel jonge benen

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation.

Nieuwsblad Magazine 20/05/2017

Periodicity : Weekly

Printrun : 277,337

NANNIC

BELGIUM

GreetVanderhoeven
chef Magazine en Check

Later als ik groot ben
Later, alsikgrootben...
D an word ik brandweerman.
Concertpianist! Formule 1-püoot? Miljonair!
Ruimtevaarder... Primabaüerina. Baas van Studio 100!
Dierenarts. Miss België.
Wat zegt dat, die toekomstdromen van een kind van
vier? Gekheid op een stolqe of net heel cliché, onbevan-

gen eerlijkheid of net al helemaal in de pas met de verwachtingen van de later-wereld?
Zelfs voor net-volwassenen van achttien jaar is het vaak
nog giswerk, raden en zoeken als ze hun studiekeuze
moeten maken en in een bepaalde richting moeten
springen - maar welke? Weten zij veel. En amper op ons
twaalfde moesten we al een eerste keer het onbekende
in, naar die grote middelbare school.
Later, als ik grootben...

Dan win ik een olympische medaffle.
Je hebt ook zo van die kinderen, die zoiets zeggen als ze

vier zijn en die dertien j aar later een gouden medaille
rond hunnek gehangen krijgen. Het zijn de uitzonde-

Je leert dat als iets niet van de eerste keer lukt, j e moet

ringen, zoals NinaDerwael: op haar elfde (!) naar de

blijven proberen. En dat het dan uiteindelijkwel goed-

topsportschool gesprongen, met volle overtuiging op

komt."

internaat gegaan, om te kunnen turnen, turnen, tur-

Een Europese gouden medaüle, die heeft Nina al. Op

nen. Uitblinken in één ding en daar metvoUe focus en

haar zeventiende.

onweerstaanbare passie voor gaan. "Wat je hetbeste

Maar later, als ikgrootben...?

kunt, is wat je het liefste doet", zegt ze. "Ik heb er nooit

We blijven dromen en we blijven proberen, iedereen en

verder bij stilgestaan. Ik vond het gewoon heel leuk. Je

altijd.

krijgt er ook enorm veel doorzettingsvermogen door. Ik

denk dat het heel hard kan helpen, bij mijn latere leven.

Lees het interview met Nina Derwaelvanafp. 4
Coverfoto: Kris De Smedt (rok & vest: Ottod'Ame)
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"Ik kon écht

4 recepten met

met jonge benen
+ Win deze
kinderkoersfiets!

Zo draagje
dramatische

De 10 anti-ageing-

niet anders."

ingrediënten die

verrassende

Is dat zo?

mouwen

wel werken

vleesvervangers

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation.

Nieuwsblad Magazine 20/05/2017

r

Periodicity : Weekly

Printrun : 277,337

NANNIC

BELGIUM

l

^
^m^-

Wx

anü-ageing

die wel werkt
Anti-ageingproducten genoeg, maar welke
werken nu écht? Door de juiste ingrediëntentesmerenkunjehuidveroudering(een

beetje) blokkeren. Met deze selectie zitje goed.
Tekst Franciska Bosmans
25 procent minder rimpels, een

crème met vitamine C en een nacht-

11 procent stevigere huid, 43 procent

crème met retinol. Mtx en match.

minder pigmentvlekjes. Een goede
anti-ageingcrème kies je niet door te
luisteren naar de mooie beloftes van
beautymerken, wél door de ingref. diëntenlijstvanhunproducten te checken. (Die vind

je het vaakst op de doosjes

Vitamine E
Deze antioxidant beschermt

de huid en helpt haar stralend en
soepel te behouden. In combinatie met

rond de crèmes.) Want met de

vitamine C beschermt ze ook tegen uv-

ingrediënten die een bewezen

schade. Zoekin de ingrediëntenlijst naar

effect op huidveroudering heb-

tocopherylacetate,tocopheryllinoleate,

ben, scoor je resultaat. Met dit

lijstje van tien zitje alvastgoed.
Betekent dit dat hyaluronzuur of
vitamine C je redder in nood wordt

tocotrienols, alpha
tocopherolen

tocopheryl
succinate.

en je nooit nog iets anders hoeft te
smeren? Niet echt. Een mix van

ingrediënten werkt namelijk het
best. Vergelijk het met een gezond

Een antioxidanten-

dieet. Bosbessen zitten vol antioxi-

bommetje vol vitamine

danten (die goed zijn voor je lichaam

E en C, polyfenolen

omdat ze vrije radicalen bestrij-

uit druivenpitten en

den die schade en huidveroudering

fljnsparextract, met

aanrichten), maar dat wil niet zeg-

ook hyaluronzuur

gen dat je alleen nog op blauwe bessen moet leven. Skincareformules
bevatten dan ook vaak vers chiüende
van deze ingrediënten. Of je kiest

en polysacchariden.
Vineactiv 3-in-1
Moisturizer van
Caudalie, 37,84 euro,

in de apotheek

een serum met hyaluronzuur, een
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Vitamine C, stamcellen uit
sinaasappel, granaatappelolie
en hyaluronzuur beloven
rimpels te voorkomen en
te verminderen.

Bee Radiant Serum

4 procent glycol-

van Apivita, 42 euro,

zuur en vitamine

in de apotheek

C werken als kuur
aan een gladdere
huid en een stralende
Dit vitamine A-derivaat
wordt al sinds 1974 in cos-

of rode huid (die na verloop

metica gebruikt, heeft een

vantijdengebruikverdween),

wetenschappelijk bewezen wer-

afgeleiden zachter. Sommige men-

dermatologen. Retinol spoort huid-

sen kunnen elke dag retinol gebrui-

en gezond te gedragen en gezonde ceUen
aan te maken. Die celvernieuwing gaat
ook sneller. Ze werkt ook als antioxidant
enhelptbij de coUageenproduc-

tie die je huid stevig houdt.

Hyaluronzuur

Resultaat: rimpeltjes
en zonnevlekj es ver-

vermindert de

vagen, je teint gaat

hoeveelheid in je

werkt als een soort

lichaam. In skincare

superspons: ze kan tot
duizend keer haar eigen

(en fdlers) vind j e syn-

gewicht aan water vast-

thetische varianten die je

houden. Hyaluronzuur

huid vol en soepel houden

houdt je huid vol en soepel,

waardoor rimpeltjes min-

communiceert met de huid-

der opvallen. Hoe fijner de

ceUen, kanhetvochtge-

molecule, hoe dieper ze in

ontstekingen vermin-

schoonheidsin-

stituut

Start dus met twee a drie keer per week
smeren en kijkhoeje huid reageert.
Gebruik altijd maar een erwtje product:
hoe meer je smeert, hoe groter de kans
op een ongewenste huidreactie. Je
gebruikt retinolproducten het best
zonlicht, maar als je ook een spf
smeert, kun je ze
ook overdag
smeren.

retinolcrèmes
vaak voor irritaties

dehuidkandrin-

halte van de huid boosten,

in het

simpelweg niet verdragen.

huid voelt stevig

generaties

47,50 euro,

a drie keer per week en een deel kan het

's avonds omdat ze reageren met

de vorige

Comfort Zone,

ken, andere houden het beter bij twee

meer stralen en je
aan. Zorgden

Peel Pad van

dan zijn de nieuwe vitamine A-

king op rimpels en is een favoriet bij
ceUen aan om zich opnieuw normaal

Deze molecule

teint. Sublime Skin

als een schilferige en/

gen.

deren envochtverlies

Antioxidanten

helpen voorkomen.
Met het ouder

Antioxidanten ver-

worden

dedigen als riddertjes
je huid. Ze helpenhaarte

uit druivenpitjes dat
de collageenproductie
verbetert en tegen zonne-

beschermen tegen vrije radi-

schade helpt te beschermen.

calen die het DNA, de elastine

Antioxidanten vullen elkaars

Drie soorten ceramide

en het coUageen elke dag bescha-

werkingvaak aan. Kies daarom

digen. Sommige helpenhaar ook

voor een formule metverschü-

zichzelf te herstellen en coUageen
te produceren. Er bestaan veel
soorten, waaronder retinol, vita-

mines C en E enplantaar-

dige versies als witte of
Deze proteïnen in de huid
bestaan uitlange ofkorte ami-

groene thee, granaatappel ofsuperfood a§aï.

nozuurketens. Ze helpen vocht te

Geliefd in skincare

binden aan de huid, de huid zich-

is ook resveratrol

zelf te herstellen en gezondere

<^»

lende soorten. Of voor een serum,
dat een hogere concentratie

en vitamine A-derivaat

retinylpalmitaat beloven
minder rimpeltjes, een
beschermde huid en een
egale teint. Advanced

dan een crème bevat. Zolang

Ceramide Capsules Daily

je product maar in een niet-

Youth Restoring Serum van

transparante pompflacon zit.
Antioxidanten verliezen

Elizabeth Arden, 85,71 euro,

bij Planet Parfum

namelijk aan kracht als ze in
contact komen met licht
en zuurstof.

Na je verzorging of make-up over je huid

huidcellen te produceren.

sprayen om die te beschermen tegen uv a

In skincare moeten ze de

en uv b, zichtbaar licht en infraroodstralen.

collageenproductie
boosten.

Maakt geen vlekken op kledij. UV Shield van
Nannic. 39,95 euro, via www.nannic.be
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De peptide DermalRX SRC, resveratrol en antioxidanten madelief
en dennenextract verminderen
pigmentvlekken. LumaPro-C
van HydroPeptide, 145 euro,
in het schoonheidsinstituut

Niacinamide
Dit is een component van
vitamine B3 dat zowel in skincare

AHA-zuren
Alphahydroxy

tegen acne als huidveroudering wordt

minder opval-

van de huid b evorderen en haar b arrière-

len. Een

functie verhogen, maar ook huidverkleu-

bekend als fruitzuren

gepeelde huid

(ze worden niet per se

kanbovendien

bekendste zijnglycol- en
melkzuur. In een concentra-

tie vanaf 4 procent worden ze

gebruikt in peelings om dode
huidceUenloste weken. (In

professionele peelings ligt de
concentratie hoger dan in
producten voor thuisgebruik.) Resultaat: een
gladdere, meer stralende huid waarop

rimpeltjes

Micro-ingekapselde
retinol, niacinamide,
palmitoyl tripeptide-5

gebruikt. De vitamine kan de elasticiteit

aadszijnbij ons beter

uit vruchten gehaald). D e

eya
complex

ringen vervagen en coUageen stimule-

en hyaluronzuur voor
een oogopslag met
minder rimpeltjes,
donkere kringen en

..-.e'

hyperpigmentatie.

ren. Niacinamide verhoogtbovendien

beter andere

Age Reversal

de ceramiden en vetzuren in de huid,

Eye Complex van

boost de bloedsomloop en helpt

skmcare-ingre-

diënten opnemen

Dermalogica,

vochtverlies te voorko-

waardoor die beter

69,90 euro, in het

men.

schoonheidsinstituut

hun werkkunnen doen.
Wel opletten: als je deze zuren
te vaak (in een te hoge concentratie) gebruikt, maak j e

de huidbarrière zwakker

Deze lange ketens van huid-

en j e huid gevoeliger voor

vetten maken ongeveer de helft

de zon. Twee keer per
weekpeelenisvoldoende.

van de interceUulaire matrix uit, het

cement dat huidcellen bij elkaar houdt.
Ze helpen water in de huid te houden, de

huidbarrière te herstellen en de huid mooi
te houden. Ze pushen ook de collageenAntioxidanten koffiebonen, vitamine G en vitamine E

productie. Doorceramidente smeren

beloven de natuurlijke huidweerstand te stimuleren.

help je j e huid gezond en beschermd

Het nachtmasker herstelt ook de vochtbalans.

te houden waardoor ze erjong

blijft uitzien.

Advanced Night Repair Recovery Mask-in-Oil
van Estée Lauder, 124,13. via esteelauder.be

Vitamine C

80 procentvanhuidveroudering is te danken aan de zon. Jezelf
tegen uv-stralen beschermen is

Vitamine C is een

antioxidant die helpt

dan ook een must. Uv-filters absor-

vrije radicalen te weren,

beren (een deel van) dezonnestra-

de huid te herstellen, te

len of weerkaatsen ze. Hoe hoger

beschermen tegen zon-

de SPF, hoe meer uv-stralen ze

neschade, de huidbar-

aanpaM. Kies voor eenformule

rière te verstevigen,

die ookantioxidantenbevat:
die verbeteren de werking
van de zonnefflter.

ontstekingen en
NOVEXPERT

irritaties te voorkomen, de teint egaler
tema-kendoorde
melaninepro ductie

Vier soorten hyaluronzuur voor
een gehydrateerde huid met
minder rimpeltjes. Booster
Serum wi-th Hyaluronic Acid
van Novexpert, 64,90 euro,

bij lei Paris XL

de collageenaan-

egale (re) huid.
Vitamine C bestaat in
ergveel vormen. De meest
efficiënte tegen huidveroudering zijn ascorbinezuur of
L-ascorbinezuur, natrium
ascorbylfosfaat, ascor-

bylpalmitaat, retinyl
ascorbaat, tetrahexyl-

in balans te brengen,

decylascorbaat en

rimpels te vermin-

magnesiumascor-

deren en

^

maakte stimuleren.
Voor een stevige(re) en

bylfosfaat.

5 dagcrèmes om
de hoeveelheid
vitamine A op te
bouwen, met vitamine
A, E en C, antioxidanten

en peptiden. Skin Essentia
Vita-Antioxidant AVST
Moisturisers van Environ,
van 49 tot 59,90 euro
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