
Ik stel me graag aan je voor 
Mijn naam is Sally van Hooijdonk, gediplomeerd schoonheidsspecialiste. Ik ben geboren in 1985 en al 
van jongs af aan wilde ik schoonheidsspecialiste worden én een eigen zaak runnen. Sinds augustus 
2018 is deze droom werkelijkheid geworden, met Huidstudio bij S. 
 
Vol energie, passie en enthousiasme werk ik graag samen met jou aan een gezonde huid. Wat jouw 
wensen ook zijn, ik help je graag met het behalen van je doelen op het gebied van schoonheid en 
gezondheid. 
 
Als huidspecialist vind ik het belangrijk dat de huid op een juiste wijze verzorgd wordt en ontstresst in 
een maatschappij waarin we heel veel ‘moeten’. 
 
Helaas wordt onze huid continu blootgesteld aan schadelijke invloeden, zoals stress, hormonale 
invloeden, UV-straling, luchtvervuiling, medicijngebruik, ongezonde voeding en ‘verkeerde’ cosmetica. 
Hierdoor verliest de huid haar beschermende functie en raakt de huid uit zijn natuurlijke balans. De 
juiste verzorging met 100% natuurlijke producten is daarom van groot belang. 
 
IK Skin Perfection 
In mijn studio werk ik uitsluitend met de producten van IK Skin Perfection: een cosmeceutical. Pure, 
natuurlijke huidverbeterende producten die zacht zijn voor de (extreem) gevoelige huid en 
daadkrachtig werken voor elke denkbare huidwens of huidprobleem. Zij bevatten krachtige 
werkstoffen die een dieper niveau in de huid bereiken en zijn daarom uitsluitend verkrijgbaar in een 
huidstudio en op advies van de huidtherapeut of dermatoloog.Huidaandoeningen zoals acné, rosacea 
en pigmentaties kunnen dieper worden aangepakt, daar waar de oorzaak zich bevindt. 
 
Just say no 
IK ontwikkelt haar producten volgens het NO-label: zonder chemische toevoegingen zoals parabenen, 
sulfaten, paraffine en minerale oliën, zonder synthetische geurstoffen (parfum) en zonder kleurstoffen. 
 
Deze belastende stoffen worden gezien als allergenen en staan erom bekend dat ze op de huid een 
overgevoeligheidsreactie en vroegtijdige huidveroudering kunnen veroorzaken. 
 
PH-waarde 
Een gezonde huid is zuur en een perfecte pH-waarde (zuurgraad) van de huid ligt rond de 5.5. Een 
zuur laagje helpt de huid te beschermen en zorgt ervoor dat de huidflora in balans is. Het is dus 
essentieel om de huid zuur te houden. Om die reden is de pH-waarde van de producten relatief laag 
en afgestemd op de natuurlijke pH-waarde van de huid. Tevens kunnen de producten door de lage 
pH-waarden dieper doordringen in de huid dan reguliere cosmetica. Dit resulteert in maximale 
huidverbetering. 
 
Kleine milieu afdruk 
IK draagt haar steentje bij aan een gezonde leefomgeving. Om de Milieu Voetafdruk zo klein mogelijk 
te houden, is er bewust gekozen voor duurzame verpakkingen en recyclebaar RCS-glas. 
 
Niet getest op dieren 
Natuurlijk zijn de producten niet getest op dieren en IK maakt ook geen gebruik van ingrediënten die 
onlangs op dieren zijn getest. 
 
 
 
 



 
Maak kennis met mijn werkwijze 
Iedere huid is uniek en reageert anders. De huid verdiend daarom een gerichte, met zorg uitgevoerde 
behandeling, of je nu voor een specifiek huidprobleem naar de studio komt of puur ter ontspanning. 
Ook al lijkt de huid zo gezond, toch is het belangrijk om de huid terug te brengen naar haar natuurlijke 
huidflora. 
 
‘Gewone’ cosmetica leggen een filmlaagje op de huid, waardoor de huid niet goed kan ventileren en 
afvalstoffen niet kan afdrijven. Het gebruik ervan zorgt ervoor dat de werking van de talgklieren sterk 
vermindert, dit maakt de huid lui. Een gezonde huid creëren en behouden doe je door de huid te laten 
ademen en haar niet af te sluiten. Met IK wordt de huid vrijgemaakt van huidonvriendelijke stoffen en 
wordt de huidbarriëre hersteld. De huid moet wellicht wennen aan deze zelfwerkzaamheid en kan te 
maken krijgen met ‘afkickverschijnselen’. De doorzetter wordt uiteindelijk beloond met een huid die 
gezond, schoon en in balans is. De huid wordt gereset, herstelt en gestimuleerd om een maximale 
verbetering van de huid te krijgen! 
 
Bij een eerste bezoek aan Huidstudio bij S vindt er een intake plaats, waarbij ik een aantal vragen met 
je ga doornemen over je levensstijl en producten die je gebruikt. Hierna volgt er een huidanalyse. De 
huid vertelt ons veel. Een huidanalyse geeft o.a. informatie over de huidstructuur, het vet- en 
vochtgehalte, de doorbloeding en de elasticiteit. Aan de hand hiervan geef ik een huidadvies af, welke 
producten er ingezet kunnen worden voor optimale huidverbetering en soms geef ik ook enkele 
voedingstips mee. Wil je het effect van een behandeling bevorderen, dan is het essentieel om thuis 
de huid ook op een juiste manier te verzorgen. 
 

Love your Skin! 
 
Ik ontvang je graag in mijn studio 
 
Groetjes Sally  

 
 
 
 
 
 


