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BURN CARE 
TIP #1 
Lig je nog op het strand en merk je dat je 
huid rood begint te worden? Zoek gelijk de 
schaduw op, drink veel water en breng een 
extra laag zonnebrandcrème aan. Helemaal 
slim is het om een handdoekje over je 
verbrande huid te leggen. Weet je zeker dat 
de zon niet nog meer schade kan aanrichten. 

TIP #2
Het is heel verleidelijk om je rode huid te 
trakteren op een ijskoude douche, maar 
omdat je door koud water onderkoeld 
kunt raken, is je huid echt blijer met een 
lauwwarme douche. Laat je fles douchegel 
liever staan; daar kan je huid alleen maar van 
uitdrogen.

TIP #3
Koel je huid met een kalmerende aftersun. 
Een goede aftersun is lekker luchtig en bevat 
bij voorkeur aloë vera of kamille. Aftersun is 
ook fijn voor je huid als je niet bent verbrand. 
Een beetje verzorging en verkoeling kan nooit 
kwaad, toch? 

TIP #4
Met een verbrand velletje opnieuw de zon 
ingaan is niet the best idea ever. Geef je 
huid de dagen nadat je bent verbrand wat 
rust door in de schaduw te blijven én je in te 
smeren met zonnebrand. 

Je hebt SPF 30 
gesmeerd, onder een 
parasol gelegen en je 
bent aan het eind van 

die chille stranddag toch 
meer rood dan bruin. Hoe 

dan?! Tijd voor damage 
control, want je verbrande 
huidje kan wel wat tender, 

love & care gebruiken. 

#1 Smeer je 
huid na 

het zonnen niet 
in met een dikke 
crème. Een te 
vette bodylotion 
sluit je huid af, 
waardoor de hitte 
je huid niet kan 
verlaten. Zo koel 
je nooit af. 

#2 Leg geen 
ijs(zak) 

direct op de huid. 
Hier kan je huid 
nogal van schrikken, 
waardoor de schade 
erger wordt. Beter 
is het om een ijszak 
in een handdoek te 
wikkelen en dit op 
je huid te leggen. 

#3 Je huid keihard 
scrubben. We hoeven 
vast niet uit te 
leggen dat dat het 
laatste is waar 
je verbrande huid 
op zit te wachten. 
Het is niet alleen 
pijnlijk, maar ook 
heel schadelijk...

 Om je verbrande huid goed te laten herstellen, kun je 
 de volgende dingen maar beter laten. 
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SUNBURN DON’TS

How to: je verbrande huid (oeps!) verzorgen

TEKST: CARLIJN BIESEMAAT.
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