
Aanbieding 
CLEAN AND POWERFUL BEAUTY  
 
Een schone en mooie uitstraling is voor velen heel be-
langrijk. Daarom zijn acne of onreinheden op de huid 
een grote ergernis die daarnaast ook nog eens moeilijk 
te verbloemen zijn!  
 
Acne is een echt huidprobleem waarbij het belangrijk is 
om naar de bron van het probleem te kijken.  
Het is een signaal dat het lichaam afgeeft: er is een 
onbalans.  
 
Wat veroorzaakt het ontstaan van acne?  
Onreinheden, roodheid, pukkels en zelfs ontstekingen.  
De aandoening wordt gekenmerkt door een verhoogde 
talgproductie, vermengd met schilfers of schubjes. Door 
een storing in de vereelting en hogere talgafscheiding 
wordt de afvoer van talg belemmerd, raken de talg-
klieren verstopt en ontstaan onreinheden.  
Zaak is dus om de talgproductie te verlagen.  

 
In de praktijk wordt met succes natrium phosphori-
cum (celzout nr. 9) ingezet.  
Dit mineraal heeft namelijk een regulerende  
invloed op de talgproductie.  
 
Bij jongeren (tijdens de puberteit) zijn naast extra 
hormoon-activiteit ook het overmatig gebruik van 
zoetwaren, melkproducten en gefrituurde  
producten schuld aan huidonzuiverheden.  
Een gebalanceerd eetpatroon met veel groenten 
is uitermate belangrijk.  
Ook voldoende water drinken is essentieel.  
 

Wonderlijke resultaten zijn daarnaast vaak te 
behalen met reinigen en verzorgen van de 
huid. Vraag je specialiste om advies.  
 
Acne dient meer dan serieus te worden  
genomen want…   

 
      

''Acné is #1 oorzaak van onzekerheid en 
schaamte tijdens en na de pubertijd.'' 
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Start vandaag nog met de  
Lamiphial en creëer het volgende resultaat:  

 
60% minder glimmende huid 
47% verbetering op het ontstaan van oneffenheden 
50% verfijning van de poriënstructuur 
47% huidverbetering 
55% minder bacteriële invloeden 

Van € 71,-  
 
 
    nu voor € 39,90 

Osainews  



Dol op een leuke tas.. Noodzakelijke nachtrust 

Dat zwart mooi slank afkleedt, is bekend. Maar wist u 
dat de juiste tas ook heel veel kan doen? Koop daarom 
nooit zomaar een hippe tas. Net als bij een nieuwe jurk 
of broek geldt: pas de tas.  
 
Bij aankoop van een tas is het belangrijk te kijken naar 
het formaat en de schouderlengte van een tas. En dus 

niet alleen of u de tas mooi vindt.  

 

Als regel kunt u aanhouden: een kleine tas bij kleinere 
(slanke) mensen en een grotere tas voor grotere 
(gezette) mensen. U kunt zich natuurlijk voorstellen dat 
een kleine tas in het niet valt bij een gezet persoon en 
dat daardoor de persoon nog steviger lijkt. Dit geldt ook 

andersom: door een grotere tas lijkt u slanker. 

 

Ook de schouderlengte is bepalend. Een tas die op  
heuplengte hangt, doet de heupen breder lijken en legt 
het accent op die heupen.  

Niet zo ideaal dus als u brede heupen heeft.    

 

Een tas op taillehoogte, legt accent op de taille. Perfect 
als u in verhouding een smalle taille hebt.  
En de nog kortere tas op borsthoogte legt het accent op 

de borsten. 

 

Vorm:  Kies een tas die qua vorm tegenovergesteld is 
aan uw figuur. Een ronde tas voor een lange, 

slanke vrouw; een vierkante of langwerpige tas 

voor een korte en gezette dame.  

Grootte:  Het formaat van de tas moet overeenkomen 
met uw lengte. Geen kleine tas voor een lange 
vrouw. Kleine tasjes, die onder de arm  
geklemd worden, zijn momenteel in de mode. 
Ze zijn echter geen aanrader als u dikkere 

bovenarmen en grote borsten heeft.  

 

Toch blijft altijd belangrijk:  
 koop hem alleen als je er  
 dol op bent …    

Rust en dan vooral nachtrust zijn onmisbaar in onze drukke en  
hectische levens. Tijdens de slaap herstellen lichaam en geest van 
alle inspanningen en laden zich op voor een nieuwe, energieke dag. 
Ook voor (het herstel van) de huid is een goede nachtrust  
onontbeerlijk. Want terwijl onze huid zich overdag vooral verdedigt 
tegen aanvallen van bv zon of luchtvervuiling en vooral schade  
probeert te beperken, gaat ze zich 's nachts herstellen. En bij dat 

proces kan ze best wat hulp gebruiken.  

 

Bijvoorbeeld met Osaìne Lamicontrol, een nachtcrème die de huid 
weer in balans brengt. Lamicontrol is een voedende rebalancerende 
crème. Net als de LamiPhial komt deze crème uit de vette huid type 
lijn. Hij brengt de huid in balans zonder dat  deze uitdroogt.  
De hydraterende substanties worden namelijk geabsorbeerd binnen 
vijf minuten na aanbrengen. Het geeft de huid een natuurlijk droog 
en mat uiterlijk.  
  

Componenten  

 Golfstroom zeewater.  

 Een hoog percentage Laminargane® om talgproductie te  

reguleren en ontstekingen en irritaties te voorkomen.  

 Aloë Vera Gel om de huid ook de juiste voeding te geven bij  

het zuiveren.  

 Vitamine A en E om vrije radicalen te bestrijden en daarmee  

de huid te beschermen. 

 

‘S NACHTS GEEN DAGCRÈME !  
 

Waarom voldoet een dagcrème plots niet meer in de nacht?  
Omdat zo'n dagverzorging weinig ingrediënten bevat die de  
nachtelijke herstellende functie van de huid ondersteunen.  

 

Een dagcrème heeft overdag niet zozeer herstellende ingrediënten 
nodig. Zo'n crème moet vooral huidbeschadiging en veroudering 
voorkomen, bijvoorbeeld d.m.v. een UV-filter, die 's nachts natuurlijk 
totaal overbodig is.  
En een dagcrème vullen met zowel beschermende als herstellende 
substanties is ook geen oplossing, want deze laatste doen je huid zo 
hard glimmen, dat je een halve poederdoos nodig hebt om een 
beetje presentabel voor de dag te komen.  

 

Rest dus de nachtcrème: een specifieke rijke nachtverzorging tjokvol 
herstellende en hydraterende bestanddelen. Binnen de Osaine lijnen 
hebben we uiteraard voor ieder huidtype de juiste nachtcrème.  

 

Vraag jouw specialiste wat jij nodig hebt!  


