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INLEIDING
Hoi lieve jij! 

En welkom bij de inspiratiegids 'de natuur op je huid'. In deze gids neem ik je mee in
de wondere wereld van het maken van je eigen verzorgingsproducten. Ik laat je zien
hoe makkelijk en leuk het wel niet is om je eigen crèmes, deodorant en
gezichtsverzorging te maken en hoeveel je hier wel niet mee kunt. Het zijn allemaal
recepten die ikzelf al jaren gebruik maar nog nooit eerder gedeeld heb.

Maar Roos - dit gaat toch helemaal niet over eten? Nee dat klopt hihi, maar we
duiken er wel de keuken voor in en ook past het goed bij het thema van deze maand:
'know your basics'. Je lichaam voeden met natuurlijke voeding kan van binnen én
van buiten en graag laat ik je met beide werelden kennis maken. Bovendien bevatten
de recepten wel heel veel eetbare ingrediënten, alhoewel ik het niet per se zou
aanraden ze in je mond te stoppen ;-).

Klaar om te experimenteren en lekker samen aan de slag te gaan?

Here we go!

Een dikke knuffel van mij,
Roos



CHOCOLADEMASKER

2 eetlepels cacao
2 eetlepels kokosyoghurt
2 eetlepels ahornsiroop

Voor 1 behandeling

Ingrediënten

Bereiding 
Meng alles door elkaar en verdeel over je gezicht. Laat een kwartiertje
intrekken en spoel af met lauwwarm water. Goed voor een heerlijke en
zachte schone huid!



AVOCADOMASKER

1/2 avocado
1/2 citroen
1 el ahornsiroop

Voor 1 behandeling

Ingrediënten

Bereiding

Prak de avocado fijn en pers de citroen uit.
Meng met de ahonsiroop in een
kommetje. Smeer over je gezicht en laat
minstens 15 minuten intrekken. Spoel
daarna je gezicht schoon en zie daar: een
super zachte en stralende huid! Enjoy!

KOFFIESCRUB

250 gram gemalen biologische koffie
250 gram grof Keltisch of Himlaya
zeezout

Voor 3-4 behandelingen

Ingrediënten

Bereiding

Meng de gemalen koffie met het groffe
zout en verdeel over je hele lichaam. Laat
een paar minuten intrekken voordat je het
afspoelt met warm water. Geloof me - je
huid heeft nog nooit zo zacht aangevoeld!
En de koffie schijnt ook nog voor een
energetische reiniging te zorgen.

De scrub kun je in een afgesloten bakje
gewoon meerdere weken bewaren.



DEODORANT

10 eetlepels gesmolten kokosolie
8 eetlepels maizena
8 eetlepels baking soda
een paar druppels pepermuntolie of een andere etherische olie die je
lekker en fris vindt ruiken

Voor 1 potje

Ingrediënten

Bereiding 
Meng alles in een klein kommetje tot een egale massa en doe in kleine
potjes. Smeer hiervan een beetje onder je oksel (met je hand of met een
wattenstaafje) en je kunt de hele dag vooruit.



GEZICHTSREINIGER

50% Amandelolie
50% Water
Een klein flesje met doseerdop

Ingrediënten Bereiding

Vul het flesje voor de helft met
amandelolie en voor de andere helft met
water. Schud elke keer goed voor gebruik.
Zo simpel maar serieus waar de beste
gezichtsreiniger die ik ooit heb gebruikt -
dus ondertussen gebruik ik hem al jaren
hihi! Hij is zelfs goed bij waterproof make-
up.

SHAMPOO

1 eetlepel baking soda
2 eetlepels water
Optioneel: een etherische olie naar
keuze
Optioneel: bij droog haar 1 eetlepel
olijfolie, amandelolie of jojoba olie

Voor 1 spoelbeurt

Ingrediënten

Bereiding

Meng de ingrediënten met elkaar, verdeel
over je haar en spoel uit. Geniet van je
schone coup!



BODYLOTION

100 gram kokosolie
100 gram sheaboter
10-15 druppels etherische olie naar keuze - bijvoorbeeld lavendel,
sinaasappel, kamille, pepermunt, of andere

Voor 1 potje

Ingrediënten

Bereiding 
Verwarm de sheaboter en de kokosolie tot deze een beetje zacht is maar
nog niet volledig gesmolten. Mix met de staafmixer tot licht en fluffy en
voeg dan de etherische olie naar keuze toe. Bewaar in een goed
afgesloten pot.



GENIET VAN JE
STRALENDE HUID!


