
Als je sport, blijf je fi t en op gewicht. 
Maar wist je dat je van sporten ook 
een mooie, stralende huid krijgt?

Sporten
= stralen= stralen

Door te sporten, gaan je spieren aan 
het werk, versnelt je ademhaling en 
krijg je het warm. Menno Gaastra, 
dermatoloog bij Centrum Oosterwal: 
“Je huid speelt een belangrijke rol bij 
de warmteregulatie van je lichaam. 
Als je het warm hebt, verwijden de 
bloedvaatjes in de huid. Dat verbetert 
de bloeddoorstroming, waardoor je 
lichaam zijn warmte kwijt kan. Nog 
een voordeel van beter doorbloede 
vaatjes is dat je lichaam afvalstoffen 
beter af kan voeren. Ook worden 
tijdens het sporten zweet en talg uit 
je huid geperst. Deze factoren samen 
zorgen ervoor dat je na het sporten 
een mooie, stralende gloed en een 
zachte huid krijgt. Maar dat niet 
alleen: dankzij de betere door-
bloeding zwelt je huid wat op. 
Zo worden rimpeltjes opgevuld. 
Ook krijg je een gezonde blos 
op je gezicht.”

Sporten en de buitenlucht
Als je buiten sport, is het belangrijk om je huid te beschermen tegen 
de zon. Dermatoloog Gaastra: “Gebruik een zonnebrandcrème die 
tegen transpiratie kan. Een vette zonnebrandcrème gaat op je huid 
‘drijven’ en sluit ’m af, waardoor je lichaam warmte niet kan verliezen.” 
Veel merken hebben zonnebrandcrèmes die geschikt zijn om mee 
te sporten. Ze trekken snel in, zijn niet vet en hebben een matterend 
effect. Let ook op andere weersinvloeden. Als het erg koud is of het 
hard regent, koelt je huid extra af doordat de regendruppels op je 
huid verdampen. Hierdoor verliest je huid ook veel vocht. Daarom 
is het belangrijk je huid na het buiten sporten met een rijke crème 
te verzorgen.
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ABSOLUTE MUST-DO: 
VOOR ÉN NA HET 
SPORTEN REINIGEN

Feit of fabel?
•  Door te sporten maakt je huid meer collageen aan

FABEL. Dermatoloog Gaastra: “Je huid maakt door te sporten helaas 
geen elastine of collageen aan.”

• Van vieze trainingsapparaten krijg je puistjes
FABEL. Er wordt vaak gedacht dat als je een vies apparaat aanraakt 
en hierna je huid, je van de bacteriën puistjes krijgt. Dermatoloog 
Gaastra: “Dat klopt niet. Als je sport, zweet je meer, waardoor veel 
bacteriën weer worden weggespoeld.”

• Als je veel sport, heb je vaker last van puistjes
DIT IS DEELS WAAR. Als je sport, moet je lichaam zijn warmte kwijt. 
Hierdoor zweet je en wordt je huid dus nat. De talgklieren produceren 
als reactie hierop meer talg, om je huid te beschermen tegen uitdroging 
van het zweet. Hierdoor kunnen je talgkliertjes een beetje verstopt raken, 
waardoor je een puistje krijgt. Maar talgkliertjes zijn niet de enige boos-
doeners. Kijk ook kritisch naar de crèmes die je voor en na het sporten 
op je gezicht smeert. Een te vette crème kan je talgkliertjes verstoppen. 
Gebruik liever een lichte crème die snel intrekt. 

Sporten en make-up 
Het beste is om geen make-up te dragen als je gaat sporten. 
Zweet, talg en huidoliën verstoppen je poriën. Je kunt je voor-
stellen dat een laag make-up hier nog een schep bovenop 
doet. Het resultaat: puistjes, mee-eters en jeukende bultjes, 
die ontstaan doordat je huid niet kan ademen. Wil je echt 
niet met een blotebillengezicht naar de sportschool? 
Kies dan make-up op basis van mineralen. Die zijn vaak 
non-comedogeen. Dit betekent dat er geen stoffen in zitten 
die je huid verstoppen. Je huid kan zweet en talg dus kwijt, 
waardoor je minder snel puistjes krijgt. Steeds meer merken 
komen met een make-up- en verzorgingslijn speciaal voor 
het sporten, zoals Clinique, Pupa en Primark. Deze producten 
matteren je huid, maar laten ’m ademen en zijn tegelijkertijd 
verzorgend. Ook zijn de producten vaak waterproof, waardoor 
je make-up na een zweetpartij nog perfect op zijn plek zit.

2x reinigen
Gebruik een milde cleanser om 
je huid voor én na het sporten 
schoon te maken. Zo verwijder 
je in één keer bacteriën en zweet.  
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Water: het 
allerbelangrijkst
Dermatoloog Gaastra: “Drink 
tijdens en na het sporten genoeg 
water. Je lichaam verdampt veel 
vocht om op temperatuur te 
blijven en dat moet aangevuld 
worden. Gemiddeld verlies je een 
liter vocht per dag, en als je sport 
is dat meer. Dit moet je allemaal 
‘bijdrinken’. Zie je huid als een 
plant die je genoeg water moet 
geven, omdat hij anders verlept. 
Dan wordt hij droog en ziet er 
dof uit. Niet zo gek ook, want je 
lichaam bestaat voor 75% uit 
 water. Genoeg drinken, zeker 
als je vaak sport, houdt je huid 
gezond, vol en stralend.”

Tip! 
Sport in ademende, niet te strakke sport-

kleding. En trek je sportkleding zo snel 

mogelijk weer uit. Anders kun je huid-

irritaties krijgen doordat het zweet op 

je huid gaat inwerken. 

 

Pure ontspanning voor je huid
Stress en spanning zie je terug op je huid. Die komt 
grauw en dof over. Lichaamsbeweging zorgt ervoor 
dat je stemming snel verbetert. Jack Raglin, professor 
kinesiologie aan de Indiana University, vergelijkt sport 
met een kalmeringsmiddel. Alleen is sporten een stuk 
beter, omdat je er rustig en vrolijker van wordt, én een 
stuk gezonder en fi tter. Na een fl inke work-out heb je 
een ontspannen en voldaan gevoel. Dit zie je aan je 
gezicht: je gezichtsspieren staan minder strak, waar-
door kraaienpootjes en expressielijnen verzachten. 

Sport in ademende, niet te strakke sport-

INVESTEER IN EEN FLINKE BIDON. 
ZO HEB JE ALTIJD WATER BIJ JE

Drink goed. Met deze fl es zorg je 

dan voor jezelf én voor een ander. 

Een deel van het aankoopbedrag 

van dit natuurlijke mineraalwater 

gaat namelijk naar een goed doel: 

het wereldwijd toegankelijk maken 

van schoon drinkwater. Fles € 1,95 

(0,75 l) Marie-Stella-Maris
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Doucheroutine
Als je veel sport, douche je vaker. Of misschien ben je elke week 
wel meerdere keren in het zwembad te vinden. Door al dat water 
droogt je huid uit. Bovendien staan na het sporten je huidcellen 
meer open, waardoor je huid meer vocht verliest. Hoe warmer 
en hoe langer je na je work-out doucht, hoe meer je huid 
uitdroogt. Helemaal als het water veel kalk bevat. Dermatoloog 
Gaastra: “Smeer je huid na het douchen in met een bodylotion 
of olie, die verzorgt je huid intensief.” 

Nazorg
Je kunt je lichaam ook insmeren met 
een gel of lotion die speciaal voor na het 
sporten bedoeld is. Zoals de Arnica sport 
gel van Weleda. Deze speciale producten 
verkoelen meestal je spieren, bevorderen 
de doorbloeding en helpen bij het herstel 
van je lichaam. Als je de gel of lotion goed 
in de huid kneedt, wrijft of masseert, pep je 
bovendien de doorbloeding op. En dat levert 
weer een mooie, strakke, stralende huid op. 

van je lichaam. Als je de gel of lotion goed 
in de huid kneedt, wrijft of masseert, pep je 
bovendien de doorbloeding op. En dat levert 
weer een mooie, strakke, stralende huid op. 

Voedt, hydrateert en 

maakt je huid gladder. 

Breng na het douchen 

aan op je lichaam, dan 

trekt hij snel in. Skin 

fi tness serum € 49,- 

(200 ml) Biotherm

Bevat mineralen 

als magnesium, zink 

en koper, die de huid 

beschermen en sterker 

maken. De gel-olie voelt 

fi jn aan. Ideal body – spa 

douche gel-olie € 9,95 

(200 ml) Vichy

Deze primer helpt je 

huid na het sporten 

af te koelen, waardoor 

roodheid vermindert. 

Ook zorgt ’ie ervoor dat 

je make-up blijft zitten. 

PHr cooling recovery 

primer € 4,- Primark

Een dagcrème die je huid 

van vocht voorziet en de 

talgproductie reguleert. 

Licht, olievrij en zacht en 

comfortabel voor je huid. 

CliniqueFit post-workout 

mattifying moisturizer 

€ 31,- (30 ml) Clinique
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