
Informatiebrochure voor een effectieve 
aanpak van acne en rosacea

ACNE EN ROSACEA
INFORMATION GUIDE



Acne en Rosacea zijn vergelijkbare huidziekten maar toch met een eigen 
identiteit.

Acne
Acne is een aandoening van de talgklier en het haarzakje, resulterend in zgn. 
comedonen, puistjes of zwellingen onder de huid van wisselende grootte. Er zijn 
vele soorten acne, waarvan er sommigen in het geheel geen acne genoemd 
zouden mogen worden vanwege het ontbreken van comedonen. Acne vulgaris 
komt alleen voor in het gezicht, de nek, bovenarmen en de romp tot de gordel. 
Deze aandoening komt het meest voor tussen het 12e en 19e levensjaar, maar 
beperkt zich echter niet alleen tot deze leeftijdsfase.

Rosacea
Rosacea kent veel soorten maar is in alle gevallen een ontstekingsgerelateerde 
klacht. Een algemeen voorkomende huidaandoening die gekenmerkt wordt 
door roodheid in het gelaat, soms vergezeld van puistjes. Rosacea komt voor 
bij volwassenen vanaf het 30e levensjaar.  De karakteristieke kleine haarvaatjes 
op de wangen (teleangiectasieën) staat bekend als couperose. Rosacea kan 
gepaard gaan met puistjes. Het ontwikkelt zich door roder, dieper en hard-
nekkiger te worden. Zo kan de neus zwellen en de wangen bobbelig worden. 
Ook kunnen de ogen aangetast worden wat een geïrriteerd gevoel geeft aan 
de ogen. De oorzaak van rosacea is onbekend hoewel erfelijkheid en ontsteking-
bevorderende voeding als belangrijke factoren worden gezien.  De ernst ervan 
kan tevens worden beïnvloed door uitwendige factoren zoals zonlicht, warmte, 
alcohol etc., waardoor de klachten kunnen toenemen.

Mogelijke oorzaken van acne

1)  Een verhoogde afscheiding van talg (vermoedelijk hormonaal)
2)  Tekorten in nutriënten (voedingsstoffen/vitamines etc.)
3)  Slecht tot ongezond eetpatroon
4)  Slechte hygiënische omstandigheden
5)  Stress
6)  Onvoldoende en/of onjuiste huidverzorging spelen hierbij een 
 belangrijke rol
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Acne en Rosacea
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Jan Marini® - 5 stappen systeem

Via de arts kan u anti-androgenen of anti-biotica worden aangeboden, zoals 
bijv. Diana 35, Androcur, Roaccutane, Dumoxin, Minocin, Dalacin, Zineryt etc. 
Klachten die hierbij optreden zijn o.a. hoofdpijn, misselijkheid, verhoogde 
bloeddruk, uitdrogen van lippen, neus en/of ogen, haaruitval, gewrichtspijnen, 
maag- en darmklachten, irritatie van het mondslijmvlies, keelholte, vagina, anus, 
gele tanden, branderige huid, jeuk, schilfering, overgevoeligheid voor UV etc.

Als acne specialist kiezen wij voor het opsporen van de oorzaak zodat we 
daarmee aan de slag kunnen. Wij ondersteunen dit van buitenaf d.m.v. een 
aangepaste huidverzorging en krijgt u adviezen voor het optimaliseren van de 
vitaminen en mineralen status in het lichaam. Alleen met de juiste en optimale 
combinatie is het mogelijk de gezonde balans terug te krijgen en een mooie huid 
te behouden. 

Voor het aangaan van de strijd, met zowel acne als rosacea, met betrekking 
op de punten van oorzaak 1, 4 en 6, werken wij succesvol met de Skin Care 
Management Systems van  Jan Marini®
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Jan Marini® - 5 stappen systeem

Het 5 stappen systeem van Jan Marini® is gebaseerd op een unieke glycolzuur 
samenstelling. Wetenschappelijk onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van 
dit revolutionaire huidverzorgingsysteem voor het behandelen van uw kostbare 
huid. Denk hierbij aan acne, littekens, huidveroudering, beschadiging door (zon) 
licht, hyperpigmentatie, vette, droge en schilferige huid, maar ook (zwemmers) 
eczeem, kalk- en schimmelnagels en andere huidproblemen Ook voor het 
onderhouden van de gezonde huid is het de beste keuze. Jan Marini® 
beschikt over een lange registratie van veiligheid en werking; behaalt het 
hoogste niveau voor probleemhuiden, met respect voor de huid.

Alle producten zijn dermatologisch getest, vrij van comedonenvorming en 
ondersteunen elkaar in hun werking. 

Het unieke huidverzorgingsysteem van Jan Marini® bestaat uit  5 stappen:                       

1)  Reinigen
2)  Corrigeren - Rejuvenate
3)  Corrigeren - Resurface
4)  Hydrateren
5)  Beschermen
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Overzicht verzorgingsproducten

Te individualiseren per persoon:

Stap 1.  Reinigen

Aangepaste cleansers, reinigen en zuiveren de huid en bereiden haar voor op de 
verzorgende en herstellende stappen. De cleanser is de weg naar een zachte, 
gladde en fi jnere huidtextuur. Ook zeer geschikt voor het behandelen van roos, 
haaruitval, vet haar en als body wash.

Stap 2. Corrigeren – Rejuvenate

Actieve dynamische ingrediënten als Vit. C en DMAE complex richten zich op 
textuurproblemen en bieden een veelzijdige vernieuwing van de huid alsook de 
aanpak van pigmentproblemen en zonbeschadiging. DMAE is een lichaams-
eigen antioxidant en beschermer van celmembranen.

Stap 3.  Corrigeren – Resurface

Actieve dynamische ingrediënten richten zich op vernieuwing van de huid,  
acne, textuurproblemen, pigmentproblemen en zonbeschadiging.

Stap 4.  Hydrateren

Veelzijdige oplossing reguleert het vochtgehalte en beschermt tegen
ontstekingen. 

Stap 5.  Beschermen

Producten die zorgen voor een optimale bescherming tegen omgevings-
factoren als milieu, zon, wind, kou etc. en niet te vergeten hyperpigmentatie. 
De speciale combinatie van unieke ingrediënten maakt het hét huidverzorging-
product dat werkelijk is ontwikkeld om deze factoren onder controle te houden. 
Een ingekapseld absorptie systeem zorgt voor een zijdezachte, luchtige matte 
fi nish. Het draagt daadwerkelijk bij in het herstel van de beschadigde huid. 
Geschikt voor de gevoelige en geïrriteerde huid.



Oogproducten

Voor het behandelen van fi jne lijntjes, rimpels en donkere kringen rond de ogen.

Bodyproducten

Voor een optimale behandeling/verzorging van de lichaamshuid. Voorkomt ook 
ingroeiende haren.

Voor het aangaan van de strijd tegen punten van oorzaak 2 en 3 adviseren wij 
onderstaande voedingsupplementen, uiteraard te individualiseren per persoon.
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AOV104 - Ortho Basis Een basissuppletie van vitamines en mineralen

AOV316 - Vit. C. Verbetert de immuniteit, gaat ontstekingen 
tegen en helpt mee aan de hormonale balans

AOV532 - Zink Citraat Draagt bij aan de normalisering van de talgklier-
productie ca. 50mg gedurende 2 mnd. Bij verbetering 
15 of 30mg

AOV701 - Visolie Rijke bron van omega 3 vetzuren, afkomstig van ansjovis 
en sardines uit duurzame vangst

AOV704 - Visolie Forte Helpt talg op te lossen en gaat infectie tegen. Moet 
altijd in combinatie met Vit. E

AOV1136 - MSM Forte Ondersteunt weerstand, ontgifting en herstel  van het 
huidweefsel

AOV404 - D3 Verhoogt de weerstand en gaat ontstekingen tegen

AOV1007 - Levercomplex Bevordert de ontgifting van de lever en versterkt de 
leverfuncties

AOV1020 - Immunonorm Versterkt de immuniteit 

AOV410 - Vit. E. Bevordert het genezingsproces, remt het ontstekings-
proces en beschermt tegen oxidatie

AOV - Probiotica Optimaliseert de darmfl ora en verbetert de immuniteit 
van het huidweefsel

Aanvullende producten



“De huid is de spiegel van het lichaam”

Voeding speelt een belangrijke rol. Goede voeding is essentieel voor de 
gezondheid en dus ook voor een gezonde huid. Vooral bij acne en rosacea is het 
belangrijk een aantal punten onder de aandacht te brengen.

Vooral zuivere voeding, op een evenwichtige manier over maaltijden verdeeld, 
heeft een positieve werking op de huid. Ons voedingsadvies is bedoeld om 
een zo groot mogelijke reiniging van binnenuit te bewerkstelligen ofwel 
ontgiften van de celstofwisseling. De meest gangbare voedingsmiddelen die te 
koop zijn, zijn ontdaan van gezonde, natuurlijk bestanddelen (bijv. bij witmeel 
producten). Meestal worden ze geteeld met kunstmeststoffen en tijdens de groei 
worden giftige bestrijdingsmiddelen gebruikt voor een zo mooi mogelijk ogend 
product. Vaak worden tijdens de verwerking schadelijke stoffen gebruikt zoals 
kleur-, geur- en smaakstoffen. Zo zijn veel levensmiddelen dode voedings-
middelen geworden, die de gezondheid, het lichaamsgewicht en de huid geen 
goed doen. Dit voedingsadvies is dan ook volwaardig en biologisch. Kijk dus bij 
uw aankopen of de producten aan de voorwaarden voldoen.

‘verboden’ voedingsmiddelen

Suikerwaren:  snoep, chocolade, pindakaas
Vet:   bewerkte vetten en oliën, vlees, vis
Zout:   keukenzout, specerijen
Zuivel:    eieren, kaas, melk, yoghurt, vla, karnemelk, kwark
Diversen:  alcohol, koffi e, looizuurhoudende thee, 
   koolzuurhoudende dranken, alle producten met 
   conserveringsmiddelen, geur- kleur- en smaakstoffen

Algemene punten t.a.v. het voedingsadvies

• Voor het afvoeren van afvalstoffen is het noodzakelijk dat u 1½ tot 2 liter  
 (mineraal-)water per dag drinkt ZONDER KOOLZUUR:
• Eet rustig en kauw elke hap goed
• Een grill is ideaal voor het bereiden van o.a. schijfjes aardappelen, 
 tomaten, uien e.d.
• Eet gevarieerd en met mate
• Eet de groenten van het seizoen
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Voedingsadvies



Ontbijt

Brood:  pita brood, zelfgebakken brood, matzes, natuurdesem brood
Muesli:  eventueel aanvullen met verse vruchten 
Pap:  van graanvlokken, bijv. haver, 1 min. laten  koken, stroop   
  toevoegen en eventueel tahin. Ook volkorenmeel    
  is goed te gebruiken voor pap

Hoofdmaaltijd

Volle granen en verse groenten van het seizoen, af en toe bonen en erwten.
Wokken van verse groenten.

Soep

Soep is van allerlei groenten te maken. Gebruik als basis wat ui en prei, voeg 
andere groenten toe. Smoor de groenten eerst in koudgeperste olie en voeg 
daarna wat water toe. Een tijdje laten sudderen en plantaardige bouillon 
toevoegen. Erg lekker in de soep is miso (niet meekoken).

Fruit

Eet fruit een half uur voor de maaltijd of 2 uur na de maaltijd om gisting in de 
darmen te voorkomen.

Sausjes

Op basis van volkoren meel, kuzu/arrowroot zijn heerlijke sausjes te maken.

Hartige hapjes

Er zijn tegenwoordig volop mogelijkheden in de biologische winkels. Hier zijn ook 
deskundigen, dus laat u zeker voorlichten.

Vervanging suggesties

Brood:     natuurdesembrood of glutenvrij brood.
Vleeswaar/broodbeleg:  amandelpasta, tahin, bonenpaté, kelpaforce,   
    verse fi jngesneden kruiden, verse groenten, 
    alfalfa kiemen, tofu-spread 8

Maaltijdsuggesties
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Zoet broodbeleg:   gelei van vruchten, stroop zonder toevoeging   
    van suiker, honing: acacia- en koolzaadhoning
Vlees bouilonblokjes:   plantaardige bouillonblokjes, korrels zonder 
    glutaminaat, miso
Snoep, koek:   ook hiervoor is een rijk assortiment voorhanden
Suiker:    honing of zuivere stevia
Azijn, dressing:   azijn, citroensap, molkosan, rijstazijn

Wanneer u acne-vrij bent gaan er de ‘verboden’ voedingstoffen weer langzaam 
opbouwen, maar nooit meer dan één groep tegelijk. Zo houden we de controle 
op  mogelijke reacties, verwant aan zo’n productgroep.

U kunt rekenen op een professionele begeleiding en we gaan uitsluitend voor 
resultaat maar daar hebben we u voor nodig. Samenwerking zal het herstel 
bevorderen, maar vergeet niet: u moet het zelf doen.

Het volgen van deze voedingsregels zal beloond worden in een 
gezonde, frisse huid en een algemeen betere gezondheid
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Jan Marini gebruikt zeer effectieve, werkzame en krachtige ingrediënten. Mogelijk dat uw 
huid moet acclimatiseren. Een rustige opbouw kan daarom wenselijk zijn. Uw Jan Marini 
Specialist heeft hiervoor duidelijke richtlijnen in de opleiding ontvangen. 

Advieskaart: Datum:

Stap 1 Reinigen Ochtend Avond

Stap 2 Corrigeren- Rejuvenate Ochtend Avond

Stap 3 Corrigeren - Resurface Ochtend Avond

Stap 4 Hydrateren Ochtend Avond

Ochtend Avond

Hand & Body Care Ochtend Avond

Masker Ochtend Avond

Stap 5 Beschermen

Adviesprogramma
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beMineral® is niet zomaar een minerale make-up lijn. Als ervaringsdeskundige 
in mineralen make-up lag de lat hoog voor het ontwikkelen van deze lijn. De 
producten moesten puur en zuiver zijn en over geen enkel ingrediënt mocht 
ook maar enige discussie kunnen ontstaan. Het resultaat is er. Met slechts 3 
ingrediënten (Mica, IJzeroxide en Titaniumdioxide) is beMineral® een unieke 
gekleurde verzorging geworden die samenwerkt met uw huid en niet tegen. 
Vooral dat is de reden dat wij beMineral®, ook bij huidproblemen als acne en 
rosacea, van harte aanbevelen. Het is een prachtige fi nishing van uw 
dagelijkse  verzorging en zal uw zelfvertrouwen versterken in de wetenschap dat 
u er op uw best uit ziet. Vraag er dus naar bij één van onze specialisten.

100% pure mineral powders by Greet Hoedeman

beMineral® de perfecte afsluiting van uw dagelijkse verzorging



12

www.janmarini.nl

Verschillende specialistische behandelingen (waaronder elektrisch ontharen
en acne) worden geheel of gedeeltelijk vergoed door het merendeel van de 
zorgverzekeraars, afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Kijk deze dus altijd 
goed door, of neem contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar 
kijkt of de schoonheidsspecialist in het bezit is van een door de ANBOS erkend 
diploma, een bij ANBOS geregistreerde specialisatie heeft én opgenomen is in het 
informatiesysteem AGB -zorgverleners.


