
NATUURLIJK VAN BINNEN
EN VAN BUITEN 

 

12 - COSMETICA 'RECEPTEN' 

MET NATUURLIJKE 

INGREDIENTEN 



Natuurlijk mooi van binnen en van 
buiten 
Een gladde huid, glanzend haar en een stralende lach. Dat willen we natuurlijk 
allemaal maar al te graag.   

De eerste stap die je daarvoor moet nemen is je lichaam voeden van binnenuit. 
Door je lichaam te voorzien van alle gezonde voedingsstoffen die het nodig 
heeft kan het optimaal functioneren.  

En dat begint met een natuurlijk en onbewerkt voedingspatroon. Een 
voedingspatroon dat vooral bestaat uit groenten, fruit, eieren, noten, zaden, 
pitten, vlees, vis, oliën aangevuld met zoete aardappelen, peulvruchten, quinoa, 
boekweit en havermout.  

Als je daar mee begint zal je ervaren dat je huid, je haar, je nagels en je hele 
lichaam er van buiten anders uit gaat zien. De recepten van het Afslank Pro 
Pakket maken het je makkelijk en ze smaken nog heerlijk ook.   

En wat je misschien niet weet is dat wanneer je natuurlijk gaat eten, niet alleen je 
gezondheid van binnen en van buiten verbetert. Maar dat ook je je bewustzijn 
vergroot en de manier waarop je over bepaalde dingen nadenkt verandert.  

De behoefte om jezelf in te smeren met chemisch bewerkte 
verzorgingsproducten verdwijnt langzaam maar zeker. Je gaat anders nadenken 
over hoe je met je lichaam omgaat en ineens voelt het steeds minder goed om 
zulke producten te gebruiken.  

De manier waarop je jezelf verzorgt verandert en daar horen andere, natuurlijke 
producten bij. Net als gezond en natuurlijk eten, is dit ook een proces dat bij de 
meeste mensen stap voor stap verloopt.  

Grote kans dat jij ook in dit proces zit, anders had je dit document nu 
waarschijnlijk niet geopend.  

En net als gezond eten even wennen is, zal je ook hierin een nieuwe weg moeten 
vinden. Wij begrijpen dat maar al te goed! Om je daarbij te helpen hebben we 
een aantal recepten voor zelf te maken verzorgingsproducten voor je op een 
rijtje gezet.  
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De recepten 
De recepten uit dit document hebben we toegestuurd gekregen van Marieke 
den Otter. Zij is een van onze trouwe volgers en deelneemster van vele van onze 
programma’s. 

Ook zij heeft een grote ommekeer gemaakt van bewerkt voedsel naar gezond en 
natuurlijk eten en zij verzorgt zichzelf enkel nog met natuurlijke 
verzorgingsproducten die zij zelf maakt.  

Zij heeft ze speciaal voor jou op een rijtje gezet. Ze zijn makkelijk zelf te maken 
met natuurlijke ingrediënten. Niet trouwens alleen makkelijk, maar ook 
goedkoop en leuk om te maken!  

Facewash: 
Benodigdheden: 

• Een zeepdispenser 
• 100 ml olie naar keuze (denk aan jojobaolie, amandelolie, avocado-olie, 

abrikozenpitolie enz) 
• 25 ml Vitamine E olie 
• 25 ml *Dr. Bonner vloeibare castille zeep (te koop bij o.a. Holland & Barret) 
• 50 ml honing 
• 20 druppels etherische olie (ik gebruik de mandarijnolie) 

Zo maak je het:  

Meng alle ingrediënten door elkaar en je hebt een zachte facewash. Mocht je 
geen zeep willen gebruiken, dan kun je dit vervangen door Aloe vera gel. 

De houdbaarheid is ongeveer 2 maanden.  

*Dr. Bronner´s Vloeibare Zeep met pure biologische olieën is wereldwijd bekend. 
Dr. Bronner's Liquid Soaps zijn goed voor zo ongeveer elke schoonmaaktaak, van 
je lichaam en gezicht tot het huis, de groente of de huisdieren. Er worden geen 
synthetische conserveringsmiddelen, schoonmaakmiddelen of schuimmiddelen 
toegevoegd. Pure fair-trade zeep met natuurlijke biologische ingrediënten.    

Toner voor het gezicht/ Micellair water:  
Deze kun je na het douchen gebruiken om je gezicht schoon te maken.  
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Benodigdheden: 

• 100 ml *witch hazel of rozenwater 
• 1 eetlepel amandelolie 
• 10 druppels etherische olie. 

Zo maak je het: 

Meng alle ingrediënten door elkaar en een navulbaar flesje.  

*Witch hazel of anders gezegd de toverhazenlaar is een destillaat van de 
bloemen van de toverhazenlaar en versterkt te de huid. Het heeft een 
samentrekkende eigenschap en verfijnt de poriën, waarmee puistjes en mee-
eters minder kans krijgen. Ook is het goed tegen de fijne lijntjes.  

Dagcrème / dagolie  
Benodigdheden:  

• De draagolie is jojoba (heeft veel weg van talg die onze huid produceert) , 
daar vul je je flesje voor 1/3 mee.  

• Een paar druppels frambozenolie (vol antioxidanten).  
• Een paar druppels squalaan (een waar wondermiddel, voor het natuurlijk 

herstel van de huid) 
• Wat amandelolie (zeer milde en hypoallergene olie) 
• Een paar druppels vitamine E olie (dit is een natuurlijk conserveermiddel 

en het is nog goed tegen de rimpels ook). 
• Om het lekker te laten ruiken kun je er een paar druppels van je favoriete 

etherische olie bij doen zoals lavendel of mandarijn. 

Zo maak je het: 

Meng alle ingrediënten door elkaar en een navulbaar flesje.  

Onze makkelijkste natuurlijke gezichtscrème tip is: gebruik kokosolie als gezichts 
crème.  

Fixingspray/ Gezichtsspray  
Je kunt deze gebruiken voordat je make up op brengt. Ook heerlijk om in de 
zomer als gezichtsspray te gebruiken. Het werkt heerlijk verkoelend als 
verfrissende spray. Je kunt ze met verschillende geuren maken.  

Benodigdheden:  
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• 100 ml rozenwater of gedemineraliseerd water 
•  1/5 deel glycerine (dit is voor de fixatie)  
• 1 eetlepel Aloë Vera gel (voor je vochtgehalte) 

Gezicht scrub  
Gebruik dit drie keer per week voor een stralende huid.  

Benodigdheden: 

• een eetlepel kokosolie 
• halve eetlepel baking soda 

Zo maak je het: 

Meng door elkaar en masseer je gezicht er mee in. Goed afspoelen met water!  

Lichaamsverzorging: Body butter  
Benodigdheden:  

• 40 gram shea butter (dit alleen is ook al goed te gebruiken, maar smeert 
niet zo lekker uit) 

• 40 gram kokosolie 
• 40 gram cacaoboter 
• 30 gram zoete amandelolie 
• (optie) 5 ml Squalaan 
• Etherische olie naar keuze.  

Zo maak je het: 

1. Smelt de kokosolie, sheabutter en cacaoboter au-bain-marie. 
2. Als dit gesmolten is, stort je dit in een kom van de keukenmachine met 

mixer of de kom voor de handmixer. Laat het wat afkoelen tot het licht 
begint te stollen. Daarna ga je mixen en langzaam voeg je de amandelolie 
toe.  

3. Na 5 minuten mixen, plaats je het geheel in de koelkast voor ongeveer 
10/15 min. Het mengsel stolt dan iets.  

4. Als je het  mengsel uit de koelkast haalt, voeg je de etherische olie toe 
(geur die je lekker vindt) 
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5. Nu ga je weer 5 minuten mixen. Dit herhaal je net zo lang tot er een soort 
slagroom ontstaat.  

6. Nu is je Body Butter klaar en kun je hem in een lege pot storten.  

Ook hier geldt: Als je geen tijd of zin hebt om een butter te maken, besmeer je 
lichaam dan met kokosolie. Heerlijk en makkelijk! 

Deodorant: 
Deodorant is 1 van die producten waar je erg aan moet wennen als je de 
overstap maakt van een fabrieksmatig gemaakt product naar een natuurlijk 
product.  

Voor de meeste mensen geldt dat ze er 10 tallen kopen of zelf maken en 
proberen voordat ze de juiste natuurlijke deo hebben gevonden die bij ze past.  

Je lichaam moet erg wennen/ontgiften, dus dit vergt wat doorzettingsvermogen. 
Natuurlijke deo’s uit de winkel zijn vaak duur.  

Je kunt deze daarom het beste zelf maken, dit is veel goedkoper en werkt 
fantastisch. Voor 1 stick / potje gebruik je: 

• 30 gram kokosolie 
• 30 gram cacaoboter of sheaboter 
• 25 gram bijenwas of de vegan variant: carnaubawas  
• Paar druppels vitamine e olie 
• 1 eetlepel baking soda 
• 1,5 eetlepel maizena of arrow root 
• Druppels etherische olie. Je kunt bijvoorbeeld salie gebruiken, dat werkt 

antibacterieel maar bijvoorbeeld fresh cotton is ook heerlijk. 

Zo maak je het:  

Smelt de kokosolie, sheabutter of cacaoboter en bijenwas au-bain-marie en 
voeg als alles gesmolten is de bakingsoda en maizena toe. Even goed roeren, 
zodat de klontjes weg zijn. De etherische olie erbij doen en goed mengen. Stort 
het mengsel daarna in een stick of potje en laat het 12 uur uitharden in de 
koelkast. 
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Lipverzorging 
Veel mensen zijn verslaafd aan lippenbalsem. De chemische varianten zorgen 
ervoor dat je het elke keer weer “nodig” hebt om het op te smeren.  

Deze twee natuurlijke producten die je zelf kunt maken zijn heerlijk om te 
gebruiken en zorgen ervoor dat je minder behoefte hebt om altijd te smeren.  

Je lippen zijn namelijk van nature heel zacht en zouden in principe niet elke keer 
smeersels nodig hebben.  

Lipscrub: 
Benodigdheden voor lipscrub:  

• Vul een klein potje bijna vol met fijne kokosbloemsuiker of kristalsuiker 
• Daarna voeg je een paar druppels castorolie en amandel olie toe. Net 

genoeg dat het lekker smeerbaar is. 

Dit lekker in masseren en de resten verwijderen met water (niet aflikken! ;-)  

Lippenbalsem  
Benodigdheden voor 2 kleine potjes: 

• 1 eetlepel bijenwas of de vegan versie: carnaubawas 
• 20 ml amandelolie 
• 2 flinke eetlepels kokosolie 
• 5 druppels mandarijn olie (of een geur die je lekker vindt) 

Optioneel: 

• Mespuntje zink oxide voor een beschermingsfactor; 
• 5 druppels wortelolie (zit ook beschermingsfactor in) 
• Kleur, ik gebruik een halve theelepel van mijn natuurlijke rouge poeder 

Zo maak je het:  

Verwarm de ingrediënten au bain-marie. Meng daarna de zink oxide en de kleur 
heel goed met elkaar. 

Schenk het mengsel in de potjes of sticks en laat het een aantal uur uitharden.  

Lipgloss 
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Voor de lipgloss heb je een roller nodig. Die kun je kopen bij o.a. www.jojoli.nl 

Benodigdheden voor 1 roller: 

• De helft van de roller vul je met castor olie (dit is een wonderolie die ook 
nog eens fantastisch glanst) 

• De andere helft vul je met amandelolie 
• Paar druppels vitamine e olie 
• Etherische olie naar keuze (kaneel, mandarijn of 1 van je favorieten) 
• Voor de kleur, eventueel wat cacaopoeder. Ik gebruik een beetje van mijn 

rouge poeder (gemaakt van mineralen)  

Zo maak je het: 

Meng de ingrediënten goed met elkaar en je hebt je eigen lipgloss.  

Make-up remover 
Voor 1 flesje 2-fasen make up remover heb je nodig: 

• De helft rozenwater/ witch hazel of gedemineraliseerd water 
• Een vierde deel amandelolie 
• Een vierde deel castorolie 

Zo maak je het: 

Meng alle ingrediënten met elkaar. Na een tijdje merk je dat het water en de olie 
zich gaat scheiden in het flesje, dus voor gebruik even goed schudden om te 
vermengen. Dit haalt feilloos alle make-up van je gezicht.  

Nachtolie: 
Benodigdheden: 

• Jojoba olie  
• Rozenbottel olie of wilde rozen olie, deze olie is fijn tegen vroegtijdige 

huidveroudering en vermindert zichtbaar littekens en striae 
• Castorolie (paar druppels maar, deze olie is vrij vet) ze noemen dit ook wel 

wonderolie. Het stimuleert de doorbloeding van huid en spieren. Tevens is 
castorolie goed voor een haarmasker en wimperolie om je haar sneller te 
laten groeien. 

• Avocado olie, voedt en hydrateert de huid intensief, dit is echt een 
superfood voor je huid door de vele vitamines en mineralen. 
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• Vitamine e olie, is een natuurlijk conserveermiddel en natuurlijk goed 
tegen rimpels. 

• Paar druppels van je favoriete etherische olie. Bijvoorbeeld geraniumolie.  

Zo maak je het: 

Vul de helft van het flesje met jojoba olie. Voeg daarna van alle andere oliën een 
scheutje toe en vul dit aan met een paar druppels van je favoriete etherische 
oliën. Meng alles goed door elkaar.  

Ook als nacht crème of olie is kokosolie de makkelijke natuurlijke variant!  

Gezond van binnen 
Zo, nu weet je precies hoe je je lichaam van buiten op zo’n gezonde en 
natuurlijke manier kunt verzorgen. Maar bij onze lezers zien we keer op keer dat 
een stralende gezonde huid van binnen begint. 

Als jij gezonder en natuurlijker gaat eten, straalt de extra energie letterlijk door je 
huid naar buiten. Een gloed van gezondheid lijkt het wel. 

Als je daar graag wat hulp bij wilt, raden we je aan te starten met het afslank pro 
pakket. 

Naast die extra energie en gezondheid, zal je ook nog eens al je overtollig 
lichaamsvet verbranden en zo een slank lichaam overhouden. 

Op deze pagina vind je meer informatie: https://www.jasperalblas.nl/product/
afslank-pro-pakket/ 

Wij wensen je een stralende gezondheid toe!
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