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In en na de zomer kun je last krijgen van een vochtarme huid. 
Dit merk je bijvoorbeeld door een trekkerig gevoel van de 
huid na het zwemmen of zonnebaden en/of fijne lijntjes 
‘rimpels’ en schilfers. Daarom is het belangrijk om je huid 
weer goed in balans te brengen.  
Dit doe je door goede hydraterende en herstellende  
producten te gebruiken. In deze Osaìnews een overzicht  
welke producten je voor welke huidtype het beste kunt  
gebruiken. We starten gelijk maar even met zomerse tips, 
simpel en effectief. 
 

Tips voor een stralende huid 
 
Hydrateer je huid voldoende; drink genoeg water of een 
lekker theetje. 
 
Zorg dat je voldoende vitamine C binnenkrijgt via citrus 
vruchten zoals een verfrissend sinaasappeltje of via heerlijke 
druifjes.  
 
Neem geen te warme douches. We zeggen niet dat je onder 
een ijskoude straal moet gaan staan maar te warm water 
kan de huid uitdrogen (jawel, echt waar). Een lauwe douche 
houdt het hydratatieniveau op peil en zal bovendien heel 
verfrissend aanvoelen in de hete zomer.   
 
Zorg voor een gepaste zonbescherming en blijf tijdens ‘t 
heetst van de dag uit de directe zon.  
 

 

Gun je huid de hydra boost die het zo hard nodig heeft!   
    Osaìne Corail Idramask 
Het werkt verzachtend op de huid, het geeft voeding en het werkt 
om elasticiteit van de huid te herstellen. Perfect masker voor deze 
tijd van het jaar. De warme zomer zorgt voor uitdroging van de 
huid en toch wordt vaak vergeten de huid te hydrateren en te 
herstellen.  
Daarom hebben wij een te gekke zomerse aanbieding met het 
Corail Idramask.  
 

Hoe te gebruiken?  
Breng het masker aan met een roterende beweging op een  
gereinigde huid; laat het masker tien minuten inwerken en  
verwijder het  
vervolgens met een  
tissue  
of met een 
warmwater kompres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het masker geeft meteen een heerlijke boost  

die lekker lang zichtbaar blijft.  
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Het gebruik van de  
juiste producten voor 
jouw specifieke huid is 
zo belangrijk!  
 
Je Osaìne specialiste 
kan je altijd vertellen 
welke producten voor 
jou geschikt zijn maar 
wellicht wil je ook zelf  
ontdekken wat nou bij 
jou past?  
 
Of wellicht wil je een 
ander helpen meer  
inzicht te krijgen in haar 
of zijn huid?  
 
Daarom een eenvoudig 
opzetje hoe je een  
huidtype kan herkennen 
en wanneer gebruik je  
dan welke producten?  
 
Check en zoek eens uit 
of jij zelf wel de  
juiste producten  
al gebruikt …..  
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Vette huid: 
Snel glimmende huid. 
Grove poriën. 
Duidelijk zichtbare 
mee-eters en puistjes. 

Normale huid: 
Voelt zacht en soepel 
aan. De poriën zijn 
zichtbaar maar niet 
verwijd. Heeft een re-
gelmatige gladde en 
matte glans. 
 

Gecombineerde huid: 
Op sommige plaatsen 
droog (wangen) en 
sommige plaatsen vet 
(T-zone). 

Droge huid: 
Geen zichtbare poriën. 
Snel geïrriteerd, rood 
of droog met schilfers. 
Jong al fijne lijntjes. 
  
  
Oudere huid: 
Mist stevigheid, heeft 
fijne lijntjes of zelfs 
rimpels. Vaak drogere 
huid. 

Reiniging 

 

  Lamigel +  
              Lamitonic 

Reiniging 

  

  Floragel +  
               Floratonic 

Reiniging 
Droge huid: 
Omegatonic +  
          Omegacleanser 
  

Oudere huid: 
Aosatonic +  
              Aosacleanser 

  
Vette huid: 
Lami serum en/of 
Lami Phial 
  

   
Normale huid: 
SeaStem Healing serum 
  
Gecombineerde huid: 
Lamiserum voor T-zone 

  
Droge huid: 
Omega Phial 
  
Oudere huid: 
Aosa serum 

Voeding 

 

Vette huid: 
Lamimat (dag) 
Lamicontrol (nacht) 

Voeding 

 

Normale/gecombineerde 
huid: 
Floragine 24H 

Voeding 

 

Droge huid: 
Idraplancton (dag) 
Nutriplancton (nacht) 
  

Oudere huid: 
Aosaplus (24H) 

 Vettere 
   Huid  

Normaal/
gecombineerd 

Droog/ 
Anti-ageing 


