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Disclaimer 
 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of voor wederverkoop gebruikt 

worden. De koper is bevoegd om alle informatie te gebruiken voor eigen gebruik. 

Deze teksten mogen niet gekopieerd of gepubliceerd worden op andere websites 

zonder schriftelijke toestemming van de uitgever . 

 

Dit E-book mag alleen in ongewijzigde vorm verspreid en doorgestuurd worden. Het 

aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud of layout is niet toegestaan en zelfs 

strafbaar. 
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Introductie: 

Omdat acne de verzamelnaam is voor puistjes en mee-eters, 
gebruiken we in dit E-book voornamelijk het woord Acne.  

Niemand in de wereld is immuun voor acne. Het treft mensen 
uit alle lagen van het leven en van elke leeftijdscategorie. 
Omdat iedere huid anders is, hebben ze allemaal verschillende 
factoren die een specifieke oorzaak van acne kunnen 
veroorzaken. 

 

Het belangrijkste onderdeel van uw acne behandeling is om te 
begrijpen wat voor een huidtype u heeft. Op deze manier komt 
u er achter welke behandeling voor u het beste is. Als u 
bijvoorbeeld een vette huid hebt, dan is het niet verstandig om 
reinigende, hydraterende of cosmetische producten te gebruik 
die oliën bevatten. 

 

Vanzelfsprekend is het dus verstandig om bij een droge huid 
producten te gebruiken waar wel oliën inzitten. Dit voorkomt 
verdere uitdroging en zorgt er voor dat de huid goed word 
gehydrateerd. Een droge huid heeft zijn eigen specifieke 
problemen en moeten daarom worden bevochtigd met een 
product speciaal voor de droge huid. 
 

Er zijn speciale behandelingen die er voor zorgen dat de huid 
wordt vrijgehouden van verstoppingen en acne-veroorzakende 
bacteriën. Ook is het belangrijk om de huid af en toe te reinigen 
met een gezichtsscrub.  

http://meeetersverwijderen.net/
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Oorzaken van Acne 

• Hormonen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van 
acne. De puberteit bijvoorbeeld neemt veel hormonale 
veranderingen met zich mee. Deze veranderingen zijn vaak de 
oorzaak van het ontstaan van puistjes. 

  

Ook de maandelijkse menstruatie periode bij vrouwen, heeft 
invloed op het ontstaan van mee-eters en puistjes. Door de 
overtollige oliën die vrijkomen tijdens de menstruatie, kunt u 
meer last hebben van acne. 

  

• Sommige mensen geloven nog steeds dat chocolade, suiker 
en andere voedingsmiddelen de nummer 1 oorzaak is van 
acne. De meeste deskundigen ontkennen echter dat voedsel 
iets te maken heeft met de ontwikkeling van acne. Echter is dit 
een zeer besproken onderwerp waar nog steeds veel 
onderzoek naar wordt gedaan. 

  

• Cosmetica en huidverzorgingsproducten kunnen ook 
bijdragen aan het ontstaan van acne. Als er bijvoorbeeld 
producten voor de droge huid worden gebruikt op de vette huid 
en andersom dan is er een kans op acne. Het is daarom 
belangrijk dat u goed kijkt naar welk product voor welk huidtype 
geschikt is. 

http://meeetersverwijderen.net/
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Acne behandeling 

Heeft u veel last van middelmatige of zware acne, dan kan het 
nodig zijn om je door een huisarts of dermatoloog te laten 
behandelen. Een specialist zal de ernst van de aandoening 
bekijken en hier een passende oplossing voor vinden. 

 

Zo kunt u gebruik maken van bepaalde geneesmiddelen of 
therapieën, die de acne gegarandeerd zullen doen 
verminderen. 

 

Een middel dat vaak tegen acne wordt gebruikt is antibiotica uit 
de tetracyclinegroep. Dit middel heeft naast een antibacterieel 
ook een ontstekingsremmend effect op de huid. 

 

Ook het goed schoonhouden van de huid is erg belangrijk. Zo 
kan het gebruik maken van een scrub de oplossing bieden bij 
een lichte vorm van acne. 
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7 Huismiddeltjes tegen acne 

 

Voor iedereen die niet bang is om eens wat anders te proberen 

en ook niet bang is voor de vreemde blikken die je misschien 

ten deel vallen als iemand je toevallig betrapt bij de toepassing 

ervan, zal ik hierna mijn eigen beproefde huismiddeltjes uit de 

doeken doen. 

 

 

1.Tandpastasmeersel 
Toen ik dit voor het eerst hoorde geloofde ik echt niet dat dit 

zou gaan helpen tegen puistjes. Aan de andere kant had ik 

weinig te verliezen en dacht ik, verdraaid, waarom zou ik het 

ook niet gewoon proberen? En ik ben blij dat ik dat gedaan heb! 

 

Want het werkt niet alleen perfect, het is ook in een 

handomdraai gepiept. Het enige wat je nodig hebt is een 

klodder tandpasta. 

 

Smeer er een klein beetje van op je pukkels puistjes en mee-

eters en laat het lekker een nachtje zitten om de boel uit te 

drogen (zorg er wel voor dat je een oude kussensloop gebruikt). 

 

 

http://meeetersverwijderen.net/
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2. Bakpoeder  
 

In plaats van tandpasta kun je trouwens ook bakpoeder 

gebruiken dat je met water vermengt. 

 

’s Morgens afspoelen en klaar is kees! Wanneer je dit 

een week of 2,3 iedere dag herhaalt tijdens periodes dat 

je veel last heb van je puistjes, dan helpt deze methode 

om het aantal puistjes drastisch te verminderen. 
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3. Aspirine masker 
Dermatologen zijn er inmiddels van overtuigd dat aspirine een 

heilzame invloed heeft op acne, vooral wanneer het is 

toegepast in maskers.  

 

 

Een aspirine masker verlicht het vervelende jeukende en 

brandende gevoel dat puistjes kunnen geven, maar zorgt er 

bovendien voor dat je minder littekens overhoudt. 

 

 

Zo maak je je eigen aspirine masker: 

- Honing 

- Niet omhulde aspirines (anders lossen ze niet goed op, elk 

merk is prima) 

- Alcoholvrije gezichtstonic 

- Een neutrale voedende en vocht inbrengende 

gezichtscrème. 
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Zo ga je te werk: 

1. Doe vier aspirientjes in een klein bakje 

 
2. Druppel er een beetje water over. Niet teveel want dan lost 

de aspirine op. Net genoeg om de tabletten uit elkaar te 

laten vallen; gebruik je vingers om het water en de aspirine 

met elkaar te vermengen. Je krijgt nu een behoorlijk 

korrelige substantie als het goed is. 

 

3. Voeg twee theelepels honing toe en meng goed door 

elkaar. 

 

4. Smeer het mengsel op je gezicht, maar laat je ogen en 

mond vrij. Daarna laat je het enkele minuten zitten. 

 

5. Als het eenmaal aangebracht is, niet meer aankomen of 

inwrijven. Na tien minuten spoel je alles af met koud water, 

waarbij je de korreltjes van de aspirine gebruikt als 

scrubmiddel, waardoor dode huidcellen verdwijnen. 

 

6. Daarna gebruik je de tonic om je huid te verkoelen en te 

verzachten. Hiermee worden ook eventuele masker resten 

verwijderd. Zelf een tonic maken? zie hieronder (stap 4.4) 

 

7. Tot slot gebruik je de voedende en vocht inbrengende 

crème om je huid te verzorgen. Gebruik een crème die ook 

Retinol bevat, die de huid verstevigt en poriën beter laten 

sluiten waardoor rimpels en lijntjes verminderen. 

 

8. Herhaal dit 2-3 keer per week. 

http://meeetersverwijderen.net/
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4. Magnesium melk 
Dit is een super reinigend middeltje dat totaal veilig is voor je 

huid.  

 

Stap 1: Smeer het op de aangetaste huid en laat het een 

minuut of 10-15 zitten voordat je het afspoelt. 

 

Stap 2: Los één theelepel Epsom zout (Magnesiumsulfaat, 

verkrijgbaar bij apotheek of drogist) in ¾ kopje heet water. 

 

Stap 3: Breng deze vloeistof met een doek aan op je gezicht ( 

gebruik geen katoenen watten omdat deze kunnen gaan 

pluizen en dan je poriën verstoppen). Dit laat je 20 minuten 

zitten voordat je het afspoelt met koud water. 

 

Stap 4: Deze stap is een huisgemaakte tonic, waarmee je je 

gezicht reinigt. Voor de tonic doe je drie druppels Benzoe- olie 

of peroxyde in een kopje koud water. Dit middel heeft een 

antibacteriële werking en helpt daarom goed tegen de 

(ontstoken) puistjes.  

 

 
 

 

http://meeetersverwijderen.net/
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5. Sandelhout poeder 
Voor dit middeltje heb je sandelhoutpoeder en koenjit nodig. 

Van beide één theelepel nemen en mengen met een klein 

beetje melk.  

 

 

Spreid het mengsel uit over de ontstoken huid en laat ongeveer 
15 tot 25 minuten zitten. Afspoelen met warm water en 

voorzichtig droog deppen met een schone handdoek. 

 

 

Het kan even duren voordat je hiervan resultaat ziet, maar als je 

dit een paar keer hebt toegepast zijn de resultaten ongelofelijk. 

Het is absoluut onschadelijk voor de huid, dus je kunt het zo 

vaak gebruiken als je maar wilt. 
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6. Invetten (Let op: Alleen voor de droge huid) 
 

Eigenlijk is dit de meest effectieve methode om puistjes te 

bestrijden. Waar iedereen probeert de huid te ontvetten om 

puistjes tegen te gaan, blijkt het juist veel beter te werken 

wanneer je je huid flink in de olie zet. 

 

Gebruik koudgeperste olijfolie of Jojoba olie en meng die 1 op 1 

met gewone olie. De koudgeperste olie (extra virgin) heeft een 

vocht inbrengende werking en zorgt er  

 

tegelijkertijd voor dat eventuele bacteriën die zich hebben 

opgehoopt onder je huid, eruit gezogen worden. 

 

De koudgeperste olie versterkt bovendien je huid door de 

aanwezigheid van anti-oxydant. 

Maak een mengsel van een half olijfolie en half gewone slaolie. 

Je kunt later best wat experimenteren met een andere 

verdeling, maar voor het begin is half om half het beste. 

 

Nadat je beide goed gemengd hebt , masseer je het in op alle 

plekken waar je last hebt van pukkeltjes of puistjes (het kan 

overal gebruikt worden, dus niet alleen in je gezicht, maar ook 

in je nek, op je bovenlichaam en op je rug). 

http://meeetersverwijderen.net/
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7. Comedonenlepeltje 

In een comedonenlepeltje zit een klein gaatje die over de mee 
eter geplaatst dient te worden. Het is vervolgens belangrijk dat 
u de mee-eter voorzichtig uitdrukt. Door zachtjes te drukken 
komt het pus langzaam uit de puist 

 

Het is belangrijk dat u hygiënisch te werk gaat, want knijp je de 
puist met blote handen uit, dan is het risico op een infectie vele 
malen groter. Ook is het belangrijk om het gebied rondom de 
verwijderde mee-eter goed schoon te houden. 

 

Comedonedrukker 

Een vergelijkbaar product van het comedonenlepeltje is de 
comedonedrukker. Hiermee schept u als het ware de puist uit 
de huid. 
 
Dit product heeft aan weerskanten een lus waarmee veilig en 
hygiënisch mee eters verwijdert kunnen worden. Met de 
comedonedrukker heeft u een professioneel product in huis. 
  
Let op: Dat u altijd een er altijd één neemt van roestvrijstaal.  

Klik hier voor de instructievideo! 

http://meeetersverwijderen.net/
http://meeetersverwijderen.net/mee-eters-verwijderen-lepel/
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Meer informatie over het behandelen van mee-eters, puistjes of 

acne kunt u vinden in het artikelenoverzicht. Deze artikelen zijn 

ook te vinden op de website www.meeetersverwijderen.net 

 Anti-rimpelcreme Reverta face It  
 

 5 Fabels en feiten over acne  
 

 acne littekens  
 

 Wat is acne  
 

 Wild vlees verwijderen  
 

 Mee eters verwijderen masker  
 

 Clearasil  
 

 Mee eters verwijderen lepel  
 

 Gezichtsmasker maken  
 

 Acne  
 

 Mee eters verwijderen neus  
 

 Steenpuisten  
 

 Puistjes  
 

 Mee eters  

 

http://meeetersverwijderen.net/
www.meeetersverwijderen.net
http://meeetersverwijderen.net/reverta-face-it/
http://meeetersverwijderen.net/5-fabels-en-feiten-over-acne/
http://meeetersverwijderen.net/acne-littekens/
http://meeetersverwijderen.net/wat-is-acne/
http://meeetersverwijderen.net/wild-vlees-verwijderen/
http://meeetersverwijderen.net/mee-eters-verwijderen-masker/
http://meeetersverwijderen.net/clearasil/
http://meeetersverwijderen.net/mee-eters-verwijderen-lepel/
http://meeetersverwijderen.net/gezichtsmasker-maken/
http://meeetersverwijderen.net/acne/
http://meeetersverwijderen.net/mee-eters-verwijderen-neus/
http://meeetersverwijderen.net/steenpuisten/
http://meeetersverwijderen.net/puistjes/
http://meeetersverwijderen.net/mee-eters/
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Nawoord: 

Wij willen u nogmaals bedanken voor het downloaden 

van het E-book. 

 

Bezoekt u regelmatig de website 

www.meeetersverwijderen.net om op de hoogte te 

blijven van de nieuwste producten en ontwikkelingen 

rondom acne en andere huidproblemen. 

 

Wij zouden het erg waarderen als u een reactie achter 

zou laten op één van onze artikelen op de website.  

 

===> Klik Hier om een reactie achter te laten <=== 

 

Ook zouden wij het erg waarderen wanneer u ons liked 

op Facebook en Twitter. 

 

 

http://www.meeetersverwijderen.net/
http://meeetersverwijderen.net/
https://www.facebook.com/mee.etersverwijderen
https://twitter.com/meeeters

