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Food for Skin staat voor clean &
green skincare, gevoed door

groenten. Groenten zijn niet alleen
gezond om te eten, maar is ook goed
om op de huid aan te brengen: het
herstelt de natuurlijke huidbalans.
Het verzorgt, verzacht, versterkt,
beschermt en voedt de huid. Voor

vrouwen en mannen.
 

Goed voor jou èn de natuur!

100% natural skincare 



Reinig gezicht en ogen met de Carrot Oil
Cleanser. Breng aan op een vochtige huid.
Neem af met een warm nat doekje.
Neem een beetje Tomato Base Cream ter
grootte van een kleine erwt en smeer uit
over gezicht en hals.
Voor extra verzorging, mix wat Serum door
de crème of breng aan voor de crème.

Herhaal het ochtend ritueel
2x per week het serum zonder crème op de
huid aanbrengen als nachtmasker (na 15
minuten is het goed ingetrokken)

Ochtend:
1.

2.

3.

Avond:

skincare routine 

 



Super milde en herstellende olie reiniger 
Zacht voor de huid en ogen
Maakt de huid diep schoon
Stimuleert de huid om meer collageen aan te maken, wat
rimpelvorming tegen gaat

 
Ingrediënten in herkenbare taal (zie QRcode achterzijde voor INCI):
zonnebloemolie, zoete amandel olie, wonderboomolie, jojoba olie,
beta-caroteen, wortel extract en wortel zaad olie, vitamine E,
cardemom en mirre etherische olie, natuurlijk stabilisator. 
Allergenen: Linalool, Citral, Geraniol en Limoneen.

Bij twijfel over allergenen: probeer een beetje uit in je elleboog of
raadpleeg een dermatoloog.

carrot oil cleanser 

 



tomato base cream 

 

Een echte krachtpatser vol antioxidanten
Beschermt tegen weersinvloeden en vervuiling
Houdt de huid gehydrateerd
Voedt met o.a. vitamine E uit broccoli en avocado

Ingrediënten in herkenbare taal (zie QR code voor INCI):
sap van de tomaten(plant), tomatenzaad olie, avocado olie,
broccolizaadolie, glycerine, plantaardig emulgator, shea boter,
lycopeen uit de tomatenschil, natuurlijk emulgator, vettige
natuurlijke alcohol, citroenzuur, konjac zaadolie, konjacwortel
extract, aminozuur, zonnebloemolie, mirre olie, vitamine E,
natuurlijk oplosmiddel, azijnzuur,water, natrium, natuurlijk
conserveringsmiddel. 
Allergenen: Linalool, Limoneen, Geraniol. 

Bij twijfel over allergenen: probeer een beetje uit in je elleboog of
raadpleeg een dermatoloog.



serum 

 

Omega 3 helpt tegen ontstekingen
Verzacht en hydrateert de huid 

Ingrediënten die je kunt herkennen:
komkommerzaadolie, rijstvliesolie, haverolie,
suikerriet, broccolizaadolie, kamille extract,
zonnebloemolie, rozemarijnblad.

25-40

40-55

55+

Helpt de huid vernieuwen
Vitamine A, C en E maakt de huid glad en zacht

Ingrediënten die je kunt herkennen:
pompoenzaadolie, komkommerzaadextract, chiazaad
olie, broccolizaad olie, kamille extract,
duindoornolie, zonnebloemolie, rozemarijnblad, Q10.

Maakt een stugge huid soepel & elastisch
Vitamine E voor het behouden van vocht

Ingrediënten die je kunt herkennen: avocado olie,
hennepzaad olie, zwarte vlierbeszaad olie, haverolie,
broccolizaadolie, komkommerkruid, kamille,
geelwortel, zonnebloemolie, rozemarijn, Q10.



onze missie 

 

Food for skin ontwikkelt producten die veilig, niet giftig
en zeer effectief zijn. Wij geloven in tastbare resultaten

die je kunt zien en voelen en we geloven in de kracht
van groenten om deze resultaten te bereiken. Elk

ingrediënt dat we in onze producten opnemen, is er om
een   specifieke reden. Dit resulteert in pure, sterk

geconcentreerde en effectieve formules. Wetende dat
alles wat we op onze huid aanbrengen voor een deel snel

in ons lichaam wordt opgenomen, zoeken we naar de
beste natuurlijke grondstoffen die de aarde te bieden

heeft. Met circulaire en natuurlijke ingrediënten,
formuleren we substanties die essentiële vitamines,

mineralen en plantaardige ingrediënten combineren, 
 

Duurzaamheid staat voorop, dus is onze verpakking zo
minimaal mogelijk, goed te recyclen en gemaakt van UV

glas wat het product beschermt.



 

 
 

scan voor INCI ingrediënten

Stel je vraag, of laat je review achter op:
 
foodforskin.care
foodforskin.care
foodforskin.care
hello@foodforskin.care

 


