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Voorwoord
Toen ik 19 jaar was, vlak nadat ik mijn opleiding voor schoonheids-
specialist had afgerond, kreeg ik last van acne. Het begon met wat 
puisjes, maar werd al snel steeds erger. Vaak zaten er heel veel kleine  
ontstekingen op een bepaald deel van mijn gezicht. Op andere momen-
ten waren het er maar een paar, maar werden het grote, onderhuidse 
bulten. De ontstekingen deden pijn. Niet alleen fysiek, want als ik de 
ontstekingen aanraakte voelde ik de pijn over een groot gebied uitstra-
len, maar ook mentaal. Ik schaamde me voor mijn huid en het duurde 
vaak heel lang voordat die grote ontstekingen eindelijk waren verdwe-
nen.

Vaak durfde ik zelfs de deur niet uit zonder eerst een dikke laag foun-
dation op te brengen, omdat ik bang was dat andere mensen mijn huid-
probleem zouden zien. Ik ging mezelf van alles afvragen: hoe kan dit 
nou? Ik ben hier nota bene voor opgeleid en weet toch precies hoe ik 
mijn huid moet verzorgen? Waarom heb ik dit? Ik probeerde tientallen 
middeltjes. Van drogisten, voorgeschreven door de huisarts en zelfs 
door huidspecialisten, maar allemaal zonder succes. 

Ik voelde me er enorm onzeker over en wilde van die onzekerheid af. Er 
groeide een sterk verlangen om van mijn acne af te komen en ik besloot 
om niet verder te piekeren, maar op onderzoek uit te gaan. Al snel kwam 
ik erachter dat het verhelpen van acne niet zo eenvoudig is. Tijdens de 
lessen over acne op de opleiding voor schoonheidsspecialist, werd al-
leen de basis behandeld. We leerden types acne te herkennen en puist-
jes op een juiste manier te verwijderen en te behandelen, maar weinig 
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over achterliggende oorzaken. De producten die tijdens de opleiding 
gebruikt werden waren heel goedkoop en er zaten weinig effectieve 
stoffen in. Het belangrijkste leerde je bovendien niet: wat voeding, de 
gezondheid van je darmen, hormonen, mindset en leefstijl doen met 
je huid. Als er op een van die gebieden iets fout gaat, kan er acne ont-
staan. Zodra ik daarachter kwam, ben ik naar al die onderwerpen uit-
gebreid onderzoek gaan doen. Tenslotte was er maar één ding dat ik 
dolgraag wilde: zo snel mogelijk van mijn acne af komen! 

Nadat ik mijn opleiding als schoonheidsspecialist had afgerond, kreeg 
ik een nieuwe leefstijl. Ik begon met intensief sporten in de sportschool, 
en daar hoorde een aangepast dieet bij. Tijdens mijn zoektocht kwam 
ik erachter dat dit sportdieet ervoor had gezorgd dat mijn lichaam uit 
balans raakte, waardoor acne ontstond.

Het duurde maar liefst 3 jaar voordat ik er helemaal vanaf was. Iedere 
keer als het de goede kant op leek te gaan, ontdekte ik weer een nieuwe 
oorzaak bij mezelf. Inmiddels weet ik dat acne zelden maar één onder-
liggende oorzaak heeft, maar dat er vaak verschillende dingen aan de 
hand zijn. Daarom wil ik je erop wijzen dat de enige effectieve aanpak 
van acne een volledige aanpak is! 

Stel je de oplossingen van je huidprobleem maar eens voor als puzzel-
stukjes. Om het plaatje compleet te maken en een probleemloze huid 
te krijgen, moeten alle puzzelstukjes op hun plek vallen. Slechts één  
gemist puzzelstukje kan er al voor zorgen dat je acne aanwezig blijft, 
maar tegelijkertijd brengt elk stukje dat je oplost je weer een stap dich-
ter bij het resultaat dat je wenst. 

Alle puzzelstukjes die je tot nog toe over het hoofd hebt gezien, vind je 
in dit boek, zodat jij er niet, net als ik, eerst jarenlang onderzoek voor 
hoeft te doen. Jij kunt nu meteen aan de slag, en jezelf snel en op een 
gezonde manier van je acne verlossen.
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Door 3 jaar lang research te doen, te googelen, onderzoeken (literatuur) 
te lezen, velen dingen uit te proberen, trainingen te volgen, contact te 
zoeken met acne specialisten over de hele wereld, en na verschillende 
acne opleidingen te hebben gedaan, heb ik nu eindelijk een complete 
formule gevonden waarmee je acne snel en effectief kunt behandelen, 
op een gezonde manier. 

Het verhelpen van acne bestaat niet uit slechts één methode, maar uit 
een totaalaanpak die je leven ten goede zal veranderen. Niet alleen je 
huid, maar ook je gezondheid en je kwaliteit van leven. Ik ontwikkelde 
een methode, die ik inmiddels voor velen klanten heb gebruikt in mijn 
huidinstituut. Steeds opnieuw met heel veel succes! Dus waar wacht je 
nog op? Laten we samen aan de slag gaan!




