
RECEPTEN EN MEER

Favoriete recepten en diverse 
bewaar- en innametips

INHOUD /

Alles wat je moet weten
over het gebruik van
Protect & Fill .  Ingrediënten,
bewaaradvies, innametips
en meer.

Protect
& Fill





Over
Skinuals

HALLO BEAUTY,

Wat goed dat je start met Skinuals Protect &
Fill .  Met Skinuals heb je gekozen voor
voedingssupplementen die écht iets doen
voor de huid*. Die de beste grondstoffen
bevatten, de juiste doseringen en vooral ook
de juiste vormen bevatten. 
Die kwaliteitstechnisch in de beste
verpakkingen zitten, zodat alle ingrediënten
ook echt daadwerkelijk kunnen blijven doen
waarvoor ze bedoeld zijn. En niet te
vergeten die gebaseerd zijn op gedegen
wetenschappelijk onderzoek. Dat is wat de
professionals achter Skinuals jou gunnen en
beloven. We wensen jou veel
gebruiksplezier.

LIEVE GROET,

Inge Backx, eigenaresse Skinuals
REDACTEUR, SMAKELIJK

*Vitamine C en E in Protect & Fill helpen cellen beschermen tegen oxidatieve schade door UV-straling.



Productontwikkeling

De professionals achter Skinuals
streven naar continue ontwikkeling
en het hoogst haalbare. De
producten bevatten alleen
ingrediënten in de juiste
doseringen, best opneembare
vormen en weloverwogen
verhoudingen. Dit alles gebeurt op
basis van wetenschappelijk
onderzoek. Waar mogelijk bevatten
de producten de zogeheten, al dan
niet gepatenteerde, trademarks, te
herkennen aan het ®-symbool. Dit
zijn exact de grondstoffen die zijn
gebruikt in wetenschappelijke
studies, zodat je zeker weet dat de
stoffen goed worden opgenomen
en hun werk doen op de plek waar
het nodig is* . Bij de ontwikkeling
zijn zowel voedingskundigen als
huidspecialisten betrokken, zodat
de producten precies aansluiten op
de voedingsbehoeften en
huidbehandelingen van specifieke
doelgroepen.

Kwaliteit 

Bij alle processen, van ontwikkeling
tot verkoop van de Skinuals
producten, staat kwaliteit altijd
hoog in het vaandel. De producten
worden uitsluitend in Nederland
geproduceerd. Skinuals stelt hoge
eisen aan haar loonproducenten.
Zo dienen zij minimaal FSSC
22000 en/of cGMP gecertificeerd
te zijn. Deze kwaliteitsnormen gaan
veel verder dan de standaard
HACCP richtlijnen, die wettelijk
verplicht zijn. Bovendien worden
alle formules per dagdosering
verpakt in licht-, lucht- en
vochtdichte verpakkingen. En
voordat de producten bij jou en
jouw klanten terecht komen worden
ze uitgebreid gecontroleerd en
goedgekeurd door onze
kwaliteitsafdeling. Het is goed om
te weten dat dit niveau van
kwaliteit niet vanzelfsprekend is.
Dit is dan ook één van de redenen
voor het ontstaan van het merk
Skinuals.

En meer…

Buiten het ontwikkelen van
supplementen zetten de
professionals achter Skinuals zich
dagelijks in om onderzoek,
productontwikkeling en kwaliteit in
de voedingssupplementenindustrie
naar een nog hoger niveau te
trekken en een bijdrage te leveren
aan het verbreden van de kennis
op het gebied van voeding,
suppletie en de huid. Dit doen zij
onder andere door het aanbieden
van (product)trainingen en
bijscholingen voor professionals in
de voedings- en huidbranche. Je
kunt er dus vanuit gaan dat jouw
behandelend huidprofessional
exclusief geschoold is op het
gebied van voeding, suppletie en
de huid. 

Kwaliteit
voorop
/ DOOR SAMANTHA JORDAANS

Over het ontstaan van Protect & Fill en de hoge
kwaliteitseisen waaraan het product voldoet. 

/ PROTECT & FILL /

*Vitamine C en E in Protect & Fill helpen cellen beschermen tegen oxidatieve schade door UV-straling.



Protect &
Fill
/ DOOR INGE BACKX

Met Protect & Fill behoud je de stevigheid van de huid en
help je de hydratatie van de huid te verbeteren. Lees hier
waar deze collageenformule zich in onderscheid.

Bevat maar liefst 10 gram gehydrolyseerd viscollageen in 1 stick;…
Bevat de zeer exclusieve grondstoffen Astaxanthine, Luteïne & Zeaxanthine;…
Bevat per stick een hoge, maar veilige dosering van 1047 mg vitamine C;…
Bevat enkel de zuurvrije vorm van vitamine C;…
Bevat 18 ingrediënten in veilige doseringen;…
Bevat ingrediënten in de juiste verhoudingen;…
Bevat ingrediënten die een synergetische werking hebben (2);…
Bevat een uniek, gepatenteerd methionine-gebonden zink complex; …
Is precies afgestemd op volwassenen die hun huid willen voeden van binnenuit en willen beschermen tegen
oxidatieve schade (2);…
Helpt de huid er stralender uit te zien;…
Vermindert de zichtbare tekenen van het ouder worden;…
Is clean label geproduceerd;…
Is geproduceerd onder de hoogst haalbare kwaliteitsstandaarden;…
Is vrij van synthetische geur-, kleur-, en smaakstoffen;…
Bevat enkel ingrediënten die GMO-vrij & niet doorstraald zijn;…
Is verpakt in een licht-, lucht- en vochtdichte verpakking om de kwaliteit van alle ingrediënten goed te
beschermen;…
Is een complete anti-aging formule in 1 stick; …
Is ideaal om mee te nemen in de tas of op vakantie.

Protect & Fill …. .…

Protect & Fill bevat 30 sticks per verpakking. Hier kun je, afhankelijk van het advies van jouw huidprofessional, 
1 tot 2 maanden mee vooruit. Met deze dosering help je de huid er stralender uit te zien en worden de zichtbare
tekenen van het ouder worden verminderd.

Met Protect & Fill behoud je de stevigheid van de huid en help je de hydratatie van de huid te verbeteren. Met deze
collageenformule help je jouw cellen te beschermen tegen oxidatieve schade door UV-straling (1). Met de rijke
dosering draagt dit product bij aan de vorming van collageen en helpt het de huid van binnenuit te versterken (2).
Bovendien ondersteunen de ingrediënten het herstellend vermogen van de huid (3).

1) Vitamine C, Vitamine E, Zink, Koper, 2) Vitamine C, Vitamine E, 3) Zink, Vitamine B3



Inhoud

1) Vitamine C, Vitamine E, Zink, Koper, 2) Vitamine C, Vitamine E, 3) Zink, Vitamine B3

Ingrediënten van 
hoog naar laag



Tips &
tricks
/ DOOR SAMANTHA JORDAANS

Bewaaradvies: Donker, droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Bijvoorbeeld in een keukenkast, maar niet naast de oven of in de
badkamer.

Aanbevolen dagelijkse dosering: 1 stick per dag, tenzij anders
geadviseerd. Houd je aan de (aanbevolen) dagelijkse dosering.

Gebruik: Voeg de inhoud van 1 stick toe aan een glas water en roer ca. 1
minuut. 

Liever een smoothie(bowl)? Bekijk dan hiernaast onze favoriete
recepten. Tip: gebruik een shakebeker of blender.

Voor de beste opname neem je Protect & Fill na of tijdens een maaltijd.
Voor het behoud van de kwaliteit, adviseren we de inhoud direct na
bereiding te consumeren.

Neem deze bewaar- en innameadviezen altijd in acht voor
een zo optimaal mogelijk effect*.

MORNING BEAUTY

Voor 1 persoon: Meng de inhoud van 1 stick
Protect & Fill met 150ml kokosyoghurt tot een
glad geheel. Garneer met kokosschaafsel,
stukjes mango en blauwe bessen.

Onze favoriete
recepten TROPICAL GREEN

Voor 1 persoon: Blend een 250g ananas, 100
ml water, een handje spinazie, 1/4 avocado, 
6 cashewnoten een halve citroen en de inhoud
van 1 stick Protect & Fill .

*Vitamine C en E in Protect & Fill helpen cellen beschermen tegen oxidatieve schade door UV-straling.
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