
Sorg só vir jou vel 
Die  vel  is  ons  grootste  orgaan  en  is  nie  slegs  belangrik  vir  skoonheid  nie,  maar  speel  ’n  belangrike  rol  in  die  regulering 
van  liggaamstemperatuur  en  jou  immuunrespons.  Wat  jy  eet,  het  ’n  merkwaardige  uitwerking  op  jou  vel  se  toestand. 
Danielle  Daniëls  het  meer  gaan  uitvind  oor  velgesondheid  by  Claudine  Ryan,  ’n  geregistreerde  dieetkundige.   

Eet hierdie kosse vir gesonder vel

Salm, omega 3aanvullings Avokado Sitrusvrugte Donkersjokolade
Omega 3vetsure is essensiële vetsure, wat beteken 
dat jou liggaam dit nie self vervaardig nie. Jy 
moet dit dus deur die kosse wat jy eet inneem. 
Dit hou jou vel vogtig, dig en soepel. Omdat ome
ga 3vetsure ook natuurlike antiinflammatoriese 
kenmerke het, is dit juis goed vir inflammatoriese 
veltoestande soos aknee en dra dit by om jou vel 
teen skadelike UVstrale te beskerm. 

Sommige studies toon dat dit selfs voordelig is
in die behandeling van ernstiger veltoestande soos 
psoriase en lupus. Salm, makriel en sardiens is uit
stekende voorbeelde van goeie voedselbronne, 
maar jy kan dit ook daagliks as ’n aanvulling neem.

Avokado’s bevat baie monoonversadigde vetsure. 
’n Studie wat onder 700 vroue gedoen is, het be
vind dat monoonversadigde vetsure bydra tot ’n 
soepel, fermer vel. Voorlopige studies dui ook dat 
hierdie vetsure sonbeskermingsvoordele bied.

Claudine beveel ’n daaglikse porsie avokado  
saam met slaai aan of saam met jou oggendvrug
teskommel, vir ’n gesonde vel. Avokado is ook ’n 
goeie bron van vitamien E – ’n belangrike antioksi
dant – wat die vel teen oksidatiewe skade be
skerm. Oksidasie vind plaas wanneer jou liggaam 
suurstof gebruik om energie te vervaardig en ook 
as ’n reaksie op stres.  

Vitamien C is belangrik om kollageen in jou vel te 
vervaardig. Kollageen is die hoof strukturele prote
ien wat jou vel sterk en gesond hou. ’n Tekort aan 
vitamien C is nie algemeen nie, maar tekens daar
van is droë, growwe vel wat afskilfer en maklik 
blou kolle opdoen. Vitamien C beskerm jou vel 
teen oksidatiewe skade wat deur die son en die 
omgewing veroorsaak word en kan lei tot vroeë 
velveroudering. Goeie vitamien Cvoedselbronne is 
sitrusvrugte, soetrissies, koejawels, spinasie, brocco
li, aarbeie, tamaties en verrykte vrugtesappe. 

Nog ’n goeie rede om donkersjokolade nou en 
dan te geniet! Kakao bevat antioksidante en het ’n 
indrukwekkende uitwerking op jou vel. Een studie 
het bevind dat deelnemers se velle digter en beter 
gehidreer was nadat hulle kakaopoeier vir ses tot 
12 weke ingeneem het. Nog ’n studie het getoon 
dat die inname van 20 g donkersjokolade per dag 
die vel in staat stel om twee keer soveel meer be
stand teen UVbestraling te wees, in vergelyking 
met die inname van sjokolade met ’n lae antioksi
dantinhoud. Kies ’n donkersjokolade wat ten min
ste 70% kakao bevat en hou ander bygevoegde 
suikers tot ’n minimum. 

Verfynde koolhidrate soos wit meel en 
soetgoed hou verband met ’n minder ge
sonde vel. Die verband is moontlik as ge
volg van die uitwerking wat massatoena
me en oorgewig op jou vel het. Dié tipe 
koolhidrate is ook proinflammatories en 
kan veltoestande soos aknee of inflam
masie, vererger. 
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Suiwel
Oormatige hoeveelhede suiwel kan 
’n nadelige uitwerking op jou vel 
hê, hoewel studies nog nie genoeg 
bewyse vir die uitwerking kon toon 
nie. Matige suiwelinname, naamlik 
twee tot drie suiwelporsies per dag, 
sal nie jou veltoestand verswak nie.

Geprosesseerde kosse
Geprosesseerde kosse soos spek, Weense 
worsies, aartappelskyfies en gaskoeldran
ke kan komponente bevat wat oksidatie
we stres en inflammasie in die liggaam, 
en veral in jou vel, verhoog, en kan dus 
bydra tot ’n ongesonde vel. Dié tipe kos
se is gewoonlik hoog in verfynde koolhi
drate of suiker, laag in voeding stowwe, 
hoog in transvet sure en laag in vesel.  

Alkohol
Die huidige alkoholaanbeveling is een tot 
twee drankies per dag vir vroue en een 
tot drie drankies per dag vir mans. Alko
hol veroorsaak dehidrasie van veral jou 
vel, en veroorsaak velveroudering oor ’n 
tydperk. Alkohol veroorsaak ook sistemie
se inflammasie deurdat dit ’n histamien
reaksie tot gevolg het wat die vel rooi 
laat vertoon.

Verfynde koolhidrate 
en suiker


