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Fronti nulla fides.
Op het uiterlijk kan men niet afgaan.
(Latijns gezegde)

De sleutel tot alles is geduld.
Geduld is als een bittere plant die zoete vruchten geeft. 
(Spreekwoord uit Taiwan)



Soms zien we dat dingen bij herhaling op ons pad komen. Natuurlijk kun je dit negeren. Maar 
vaak lijkt er een boodschap in die herhaling te zitten: er wordt je iets wezenlijks verteld. Zo kijk 
ik althans terug op mijn loopbaan tot nu toe. Dat ik mij nu met hart en ziel bezighoud met een 
bijzondere productlijn voor huidverzorging en –verbetering, heb ik nooit kunnen voorzien. Maar 
terugkijkend op mijn pad zie ik het als een logische uitkomst.

Aan het begin van mijn loopbaan volgde ik opleidingen tot schoonheidsspecialist en biochemie 
(geneesmiddelenonderzoek). Dit leken lange tijd ‘losse eindjes’ in mijn leven, want ik koos 
uiteindelijk voor het bedrijfsleven. Ik was marketing- en salesmanager, en coach voor organisaties 
en werknemers. Mensen en bedrijven helpen in hun ontwikkeling, dat was mijn missie. Met 
kosmetiek had ik niet zoveel meer. Dat ging over de huid, over de buitenkant. En dat was per 
definitie een oppervlakkige aangelegenheid. Dacht ik toen. 

Op een dag werd ik gevraagd om leiding te geven aan een opleidingsinstituut voor 
schoonheidsspecialisten, pedicures en gewichtsconsulenten.
“Nee, dat is niets voor mij!”, was mijn eerste reactie.
“Maar zou je er dan misschien wat lessen willen geven?” 
Deze lessen bleken te gaan over de bedrijfseconomische kant van het vak. Na wat bedenktijd dacht 
ik: waarom ook niet? Mensen en bedrijven helpen in hun ontwikkeling….dat was toch wat ik graag 
deed? Waarom niet in deze context?

Het was het begin van een reis, die al snel veel meer om het lijf had dan ‘wat lessen’. Een reis die 
veel inspirerender bleek dan vooraf ingeschat. De interactie met de leerlingen, die zeer verschilden 
in achtergrond en leeftijd, maakte dat elke dag interessant was. Aan het einde van elke dag hadden 
zij én ik weer veel geleerd. 

Ik leerde anders kijken naar huidverzorging en verdiepte me in de Ganzheitskosmetik. Deze filosofie 
zat me als gegoten. Ik houd niet van oppervlakkigheid, ben altijd op zoek naar de dieperliggende 
oorzaken, de achterliggende boodschap, het leermoment. Mijn kijk op het leven is holistisch: lichaam 
en geest zijn één, alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarnaast geloof ik ook sterk in 
het zelfherstellend vermogen van ons lichaam. Dat alles vond ik terug in de Ganzheitskosmetik (vrij 
vertaald: totaalkosmetiek) van Chris Farrell. 

De producten van Chris Farrell werden gebruikt op het opleidingsinstituut. Maar ik was het merk 
kort daarvoor al eens tegengekomen, bij toeval – als toeval bestaat. Aanvankelijk was ik sceptisch. 

Door mijn biochemische achtergrond ben ik een kritische consument. Tot ik op enig moment 
werd gefascineerd door het ‘etiket’. Hoe kon dit? Al deze werkzame grondstoffen, in een gewoon 
huidverzorgingsproduct? En wat als ik hier zoveel jaar geleden toegang toe had gehad, toen ik zelf 
worstelde met een huidprobleem?
 
Ik was geïntrigeerd en wilde er alles van weten. Toen ik er alles (nou ja, véél) van wist, wilde 
ik het ook hebben. En ook dat is uiteindelijk gelukt. Chris Farrell kijkt naar de oorzaken van de 
symptomen, pakt deze aan en maakt daarbij gebruik van het zelfherstellend vermogen van de 
cellen. Huidverzorging is in deze visie slechts een onderdeel van onze totale verzorging. Wat eet 
je? Hoe leef je? What is on your mind? Vragen die om een antwoord vragen: stukjes van de puzzel. 

Het begin van een reis





Chris Farrell bleek bij me te passen, en bij mijn bedrijf A Fortio. Het past me als een tweede huid. 
Een huid die zich overigens spectaculair heeft hersteld van de problemen waarmee ze jarenlang 
worstelde. Ook dit heeft natuurlijk bijgedragen tot mijn bevlogen ambassadeurschap voor dit merk.

En ik ben lang niet de enige die zo enthousiast is. Chris Farrell Kosmetiek is geen mainstream-
product dat massa’s mensen bereikt. Maar wie het gebruikt (met inzicht en geduld) blijft het trouw 
en wordt zelf een ambassadeur voor het merk.

De woorden die hierboven tussen haakjes staan, inzicht en geduld, zijn overigens van een niet te 
onderschatten belang. Juist omdat Chris Farrell zich richt op de oorzaken en de algehele leefwijze, 
vergt het gebruik ervan kennis van zaken, en soms een iets langere adem. Wat deze kennis 
inhoudt, en waarom je soms geduld moet hebben…. dat zijn precies de vragen die ik met dit E-book 
wil beantwoorden.

De kennis die ik in mijn ontdekkingsreis van de laatste jaren heb opgedaan, wil ik heel graag met 
je delen. Ik heb gemerkt dat er behoefte aan is. Bij huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten, 
maar ook bij hun klanten. Ik hoop dat dit E-book het gedachtegoed van Chris Farrell bij een groter 
publiek zal verspreiden. Want een eerlijk en effectief merk is een schaars goed in de glossy wereld 
van de cosmetica. Zo’n merk verdient een grotere bekendheid.

Chris Farrell is een belangrijker pijler geworden onder mijn bedrijf A Fortio. Een andere pijler is het 
BeautyRay®Skin Care-concept. Dit komt niet in dit E-book voor, maar ik wil het hier graag even 
onder de aandacht brengen. De BeautyRay[1] is namelijk de perfecte match met de preparaten van 
Chris Farrell. De concepten zijn uitgebreid gezamenlijk getest en bieden de perfecte synergie. 

Heb ik met het starten van A Fortio mijn bestemming gevonden? Ik zie het als het begin van een 
nieuwe reis. Opnieuw een interessante reis, die me veel mogelijkheden biedt tot ontmoeting en 
verbinding.

Een reis door de wereld van de huidverzorging en –verbetering… Nooit had ik dit kunnen denken. 
Maar het is boeiend. De huid is ons grootste orgaan, een afspiegeling van onze gezondheid. En dus 
zeker geen oppervlakkige wereld!

Ik nodig je uit: laten we er samen een boeiende reis van maken. Ik wens je veel leesplezier. Ik hoop 
dat het jou net zo inspireert als het mij heeft geïnspireerd. Misschien zie je in dit E-book een reden 
tot een ontmoeting, tot het maken van een afspraak. Het zou leuk zijn elkaar eens te ontmoeten, 
om te bekijken waar wij elkaar kunnen versterken.

Ik kijk er naar uit,

Natascha Viëster.

[1] http://www.afortio.nl/beauty_ray_skin_care
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De Duitse biochemicus Chris Farrell zocht tijdens haar studies medicijnen en dermatologie een 
oplossing voor haar eigen huidprobleem. Zo is het bedrijf Chris Farrell Cosmetics GmbH ontstaan. 
Al bijna 45 jaar houdt Farrell zich persoonlijk bezig met de ontwikkeling, productie en toepassing 
van de preparaten. Steeds gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de fysiologie van de 
huid. 

Chris Farrell is alleen geïnteresseerd in wat werkelijk werkt; ze is wars van vluchtige trends 
en oppervlakkigheid. Ze heeft huidverzorging altijd in een groter verband gezien: een mooie 
huid is het gevolg van gezondheid. Van lichaam én geest. Tal van psychische en fysiologische 
factoren hebben een grote invloed op het functioneren van de huid. Bij het ontwikkelen van een 
huidverzorgingsproduct moet je deze factoren in beschouwing nemen en nauwkeurig meewegen. 
En ook daarna, als je het product gaat gebruiken. Alleen zo kun je de huid lang en gezond laten 
stralen.

Chris Farrell Kosmetiek is nog relatief onbekend in Nederland. Maar degenen die het merk 
gebruiken, zijn vrijwel zonder uitzondering positief. Wie eenmaal de werking ervaart, blijft een 
trouwe gebruiker. 
A Fortio Consulting heeft onlangs het importeurschap van Chris Farrell in Nederland overgenomen. 
Onder aanvoering van Natascha Viëster ziet A Fortio het als zijn missie om de bekendheid van het 
merk te vergroten. 

In de contacten met huid- en schoonheidsspecialisten bemerkt ze een behoefte aan uitleg over 
dit bijzondere merk. Dit compacte E-book komt aan deze wens tegemoet. We geven een beknopt 
overzicht van de filosofie, het fysiologische concept en enkele bijzondere productkenmerken. 
Daarnaast beschrijven we de huid als ‘spiegel van je gezondheid’ en de vele factoren die van 
invloed kunnen zijn op de conditie van de huid. Tot slot bieden we enkele praktische tips voor een 
zorgvuldig (en geduldig) gebruik van de producten van Chris Farrell Kosmetiek.

Dit E-book is gebaseerd op – en schatplichtig aan – een handleiding die door Chris Farrell zelf in 
het Duits is geschreven. Voor de leesbaarheid en toegankelijkheid hebben we de indeling en de 
tekst hier en daar aangepast.

Chris Farrell Kosmetiek: sinds 1969…





Chris Farrell Kosmetiek is gebaseerd op een kristalheldere filosofie en een wetenschappelijk 
onderbouwd fysiologisch concept. Dit gedachtegoed heeft als belangrijkste pijlers: duurzaamheid, 
effectiviteit, no-nonsense, zelfwerkzaamheid en ‘less is more’. In dit hoofdstuk leggen we de 
belangrijkste principes kort uit.

Oorzaak boven symptoom
Bij de ontwikkeling van huidverbeteringpreparaten draait het bij Chris Farrell om veel meer dan 
de symptomen van een huidprobleem. Ze is vooral geïnteresseerd in de oorzaken. Want door de 
oorzaken aan te pakken, normaliseren de afwijkingen zich vanzelf. Of ze laten zich effectiever 
corrigeren. 

Laat de huid zelf werken
Het fysiologische concept van Chris Farrell is gericht op de eigen actieve werking van de huid. 
Alleen door die actieve werking te stimuleren, kun je de huid ook op de lange termijn gezond 
houden. Hoe actiever de huid zelf is, hoe beter zij de toegediende stoffen kan opnemen. Alleen zo 
kan men schadelijke invloeden gericht aanpakken. 

Minder is vaak beter
Het eerste gebod van Chris Farrell luidt: less is more. Het werken volgens het fysiologische concept 
van Chris Farrell Kosmetiek betekent preparaten gericht inzetten. Dus niet gewoonweg zonder 
na te denken het ‘volle programma’ van een lijn doorvoeren, onder het motto ‘veel helpt beter’. 
Zeker bij een wat meer problematische huid of wanneer je net begint met de producten, is het 
‘basisbehandelingspakket’ effectiever dan het ‘uitgebreide pakket’.

Oververzorging is schadelijk 
Wie zondigt tegen ‘less is more’ zal later vaak moeten constateren dat ‘overdaad schaadt’. Een 
inactieve, oververzorgde huid is te herkennen aan haar grote vraag naar bijvoorbeeld zeer vette 
preparaten. Ze is op een bepaald moment niet meer te verzorgen met normale producten, omdat 
ze een abnormale vetzucht heeft ontwikkeld. De oorzaak hiervan ligt meestal in het jarenlange 
gebruik van huidverzorgingsproducten op basis van minerale oliën. Een dergelijke huid ontwikkelt 
zeer uiteenlopende zichtbare huidbeelden, zoals acne, huiduitslag, gerstekorrels, huidknobbeltjes, 
verhoorning, eczeem, overmatige talgafscheiding of een zeer droge huid.

Normalisatie kost tijd
Als men in dit geval alleen de zichtbare tekenen van het huidprobleem zou behandelen, dan zou 
dit niet leiden tot een werkelijke verbetering van de huid. Alleen met een grondige reiniging van de 
door minerale oliën aangetaste huid, kan weer een normalisatie van de huid worden bereikt. Dat 
hiervoor wat tijd en geduld nodig is, spreekt natuurlijk vanzelf.

1. De filosofie van Chris Farrell





Puur natuur is een mythe
De enige 100% natuurlijke kosmetiek die we kennen groeit bij ons in de tuin en valt onder de noemer 
‘groente en fruit, vers op tafel’. Maar is je huid ooit jonger geworden doordat je er komkommers 
op hebt gelegd? Of is de acne verdwenen omdat je er bosbessenmoes op hebt gesmeerd? Zeg 
eens eerlijk, niets van dit alles is toch ooit gebeurd? Geen onmiddellijke verbetering, maar ook 
geen verbeteringen op de lange termijn. Dergelijke producten moeten gebruikt worden waar ze 
thuishoren: in de keuken.

Gebruikers van cosmetische producten hopen dat er een zichtbare verbetering van hun huid 
optreedt. Werkzame kosmetiek bestaat voor een groot deel uit plantaardige werk- en grondstoffen, 
in combinatie met innovatieve werkzame substanties uit de chemie, bijvoorbeeld de biotechnologie. 
Daarbij komen nog de basisprincipes van de voor de huid goed te verdragen biomimetische 
basisemulsies. Hierover meer in het volgende hoofdstuk.

Het gaat om de lange termijn
Chris Farrell Kosmetiek gaat uit van duurzaamheid: het effect op de lange termijn. Dit staat vaak 
haaks op de gangbare cosmetica, die huidverzorging als een (letterlijk en figuurlijk) oppervlakkig 
probleem behandelen. 

Nu kun je met een gewone ‘alles uit één pot’-aanpak de huid soms best een poosje soepel houden. 
Dit is te vergelijken met bloemen in een vaas met water. De bloemen blijven nog een tijdje vers, 
maar het verwelkingproces stopt niet. Met alleen water – en zonder wortels – is het einde snel in 
zicht.

Alleen de jonge, gezonde huid kan in een kort tijdbestek met een ‘alles-in-één-preparaat’ worden 
gepaaid, zonder meteen zichtbare en voelbare huidproblemen achter te laten. Maar op den duur laat 
oppervlakkige huidverzorging ook hier haar sporen achter. Zoals de al genoemde overmatig vettige 
huid, een droge huid, verontreiniging van de huid, overgevoeligheid en voortijdige huidveroudering 
– om maar een paar veelvoorkomende huidproblemen te noemen.

De ‘alles uit één pot’-aanpak zorgt voor directe problemen als het huidbeeld niet normaal is. Dan 
kunnen kleine probleempjes de veroorzaker zijn van groot leed, dat zelfs zijn weerslag kan hebben 
op het lichamelijke en geestelijke welzijn.

Geen kunstje, maar een kunst
De ontwikkeling van een huidverzorgingsproduct is bij Chris Farrell geen kunstje, maar een kunst. 
Die kunst is niet om alles wat in de media als wonderwerkstof wordt aangeprezen te verwerken. 
Noch om de fantasieën te volgen van een of andere marketing manager. Nee, die kunst is gebaseerd 
op diepgaande kennis over de oorzaken, gevolgen en samenhang van alle processen die zich in de 
huid afspelen. En op de decennialange ervaring met de ontwikkeling en productie van middelen 
waarmee je huidproblemen succesvol kunt aanpakken.





Chris Farrell Kosmetiek heeft acht productlijnen: Neither Nor, Basic Line, Elimination Line, Mineral 
Therapie, Green Line, Separates Line, Curapaçao en de Sun Care. Daarnaast is er een uitgebreide 
decoratieve lijn: de Deco Line voor de visagie. De producten bevatten geen minerale oliën. Er is 
een grote diversiteit in foundations, zowel qua consistentie als kleurstelling. Voor elk huidtype 
en elke huidtint. Het hoofddoel van alle producten is werkelijke verbetering en optimale 
verdraagzaamheid. Al het andere is ondergeschikt.

Chris Farrell Kosmetiek gebruikt alleen werkzame stoffen waarvan de werking ook wetenschappelijk 
bewezen is. En dus niet de ingrediënten die trendy zijn - maar bij nader inzien niet meer dan 
gebakken lucht. De meeste cosmeticatrends duren nog niet eens een half jaar. Want de ene 
onzinnige trend volgt de andere op. Chris Farrell laat ze in alle wijsheid voorbijgaan, en richt zich 
op wat echt werkt.
Haar zeer actieve werkstoffen, vooral de natieve biologische, bezitten een natuurlijke geur, kleur 
en substantie. Het zijn zeer hoogwaardige producten. Helaas wordt dit niet altijd op waarde 
geschat; men beoordeelt cosmetica meestal oppervlakkig – naar de geur, hoe het eruitziet en de 
consistentie. Deze uiterlijke kenmerken hebben doorgaans niets te maken met de werkzaamheid.

Natuurlijke geuren - Tegenwoordig zijn we overal en voortdurend omgeven door geurtjes. Bijna 
alle consumentenproducten zijn geparfumeerd. Van kledingstoffen en voedingsmiddelen tot aan 
genotsmiddelen (zoals sigaretten) toe. De meeste mensen kunnen echter amper meer dan vijf of 
zes verschillende geuren tegelijkertijd goed herkennen. Alle geuren mengen zich in korte tijd tot 
één geur en zorgen ervoor dat het geurorgaan afstompt. Juist de fijnere, fragiele geuren worden 
dan niet meer waargenomen. In plaats daarvan vermengen ze zich met de zwaarste geurstoffen 
van industriële producten en ruiken voor de al verstoorde reukzenuw meer als een muffe en 
onaangename geur.

Dit gebeurt vooral wanneer men geuren oppervlakkig waarneemt, wat vaak het geval is bij cosmetische 
producten. Als klanten een nieuw product hebben uitgezocht, openen ze het potje en houden het 
meteen onder hun neus, alsof ze aan de geur de werking kunnen herkennen. Deze aandrang heeft 
er met zekerheid toe bijgedragen, dat veel producenten alleen nog maar onnatuurlijke, geurloze en 
onwerkzame stoffen gebruiken, om op deze manier klachten te voorkomen.

Dit kan en mag echter niet het streven zijn. De werking van een preparaat moet altijd op de eerste 
plaats komen en een mondige klant moet er gewoon vaker van worden overtuigd dat het ene 
of het andere kenmerk tot de unieke eigenschappen van een preparaat behoort. Hij zal dit dan 
accepteren, omdat het onvermijdelijk is als zij of hij wil dat het werkt.

Het gaat bij Chris Farrell dus om wat werkelijk werkt en een blijvend positief effect heeft. Omwille 
van de blijvende effectiviteit moeten we de natuurlijke geur en kleur van de afzonderlijke stoffen en 
substanties voor lief nemen. De ervaring leert dat gebruikers dit inderdaad voor lief nemen, omdat 
ze zien dat de producten daadwerkelijk resultaat opleveren.

2. Enkele productkenmerken





Vluchtige geuren
Chris Farrell gebruikt natuurlijke geurstoffen waarvan de allergenen tot een minimum zijn beperkt. 
Zij gebruikt hiervoor het Engelse woord ‘colorations’. Daarmee bedoelt ze dat de geurstoffen niet 
extreem overheersend zijn, en dat ze vervliegen na aanraking met de huid (ze worden geurneutraal). 

Ook in de aangebroken potjes of tubes vervluchtigen deze geuren met minder allergenen sneller dan 
de sterk overheersende geurmengsels die door hun additieven vaak tot overgevoeligheid leiden.

De geurveranderingen die kunnen ontstaan als het product langer is geopend (langer dan een 
half jaar), zijn geen teken van kwaliteitsgebrek. Om deze geurveranderingen te voorkomen, is het 
belangrijk aangebroken producten regelmatig te gebruiken en in ieder geval binnen een half jaar 
op te maken. Het is beter een preparaat niet te lang aangebroken en ongebruikt te laten staan.

Verstoorde geurwaarneming
Soms worden geuren die jarenlang zijn geaccepteerd opeens als onaangenaam ervaren. Of door de 
klant voor een andere geur aangezien. Vervolgens wordt erover geklaagd, ondanks het feit dat er 
niets is veranderd aan het product. In dit geval is er maar één ding veranderd, namelijk de klant 
zelf. 

Stress, frustraties en andere emotionele gemoedstoestanden kunnen leiden tot verzuring. Hierdoor 
worden ook de gevoelige reukzenuwen aangetast. Je reageert ofwel hyperactief of helemaal niet op 
een geur. Bovenal reageer je extra sterk op zure geuren van vruchten of aldehyde geurcomposities. 
Deze worden overdreven waargenomen, terwijl poederachtige geuren als muf en modderig worden 
ervaren. Dit is een fenomeen waarmee veel mensen al eens in aanraking zijn gekomen: ze gingen 
twijfelen aan een geur die tot dan toe hun lievelingsgeur was. 
Tijdens de menstruatie kunnen vrouwen eveneens een verstoorde geurwaarneming hebben, net als 
rokers, ook zogenaamde passieve rokers.

Natuurlijke kleuren
Tot de speciale kenmerken van een natief-biologische werkstof hoort ook zijn specifieke kleur. 
Deze kleur is vaak juist het hoofdmechanisme dat zorgt voor de werking, bekend als het secundaire 
planteningrediënt. De leek stelt zich nu voor, onder invloed van de prachtige kleuren van de 
bloemen in de vrije natuur, dat de kleurtinten van de plantenextracten net zo helder en stralend 
zijn. De waarheid is, dat deze extracten meestal juist vies-bruin of groenig-bruin zijn…alles behalve 
esthetisch. Ze kunnen er ook voor zorgen dat een crème of tonic een troebele of donkere kleur 
krijgt. Afhankelijk van het oogstseizoen of zelfs de oogstregio, kan een en dezelfde werkstof een 
andere kleur hebben. En dus kan een en hetzelfde preparaat van charge (productie) tot charge in 
kleur verschillen.
Veel plantaardige werkstoffen leiden bij het eindproduct tot residu of stolseltjes, net als bij 
vers geperst sap. Dit duidt niet op een fout. Het wijst juist op een goede kwaliteit, zoals een 
plantenextract dat tijdens een zonnige zomer is geoogst een hoger aandeel aan vezelrijke stoffen 
heeft – en dus kwalitatief juist beter is. Deze stoffen kunnen perfect worden verdeeld door de 
verpakking eenvoudigweg te schudden. Zo blijven ze als volwaardige ingrediënten behouden in de 
oplossing. 

Wil je een oplossing er altijd hetzelfde uit laten zien dan moet deze gedenatureerd, geraffineerd en 
gefilterd worden. Maar ze verliezen hierdoor ruim 80% van hun kostbare werking. 





Variabele dikte
Een ander kenmerk van de Chris Farrell-producten voor dagelijks gebruik is, dat vooral de vetrijke 
emulsies in de koudere jaargetijden dikker worden. Bij warmte veranderen ze weer naar hun 
oorspronkelijke viscositeit. Dit is inherent aan de zuiverheid van de grondstoffen. De verzorgende 
eigenschappen zoals souplesse en zachtheid blijven bij deze preparaten behouden, ook als ze 
dikker zijn geworden. Wanneer je ze opsmeert, smelten ze zonder problemen door de druk van het 
smeren en de warmte van de huid.

De reden voor deze elasticiteit is het grote aandeel van natieve, puur plantaardige oliën in het 
preparaat. Deze werken op eenzelfde manier als hoogwaardige, zuiver natuurlijke olijfolie in de 
keuken. Bij lage temperaturen wordt de olijfolie troebel, vlokkig en dikker. Op warme zomerdagen 
is dezelfde olie meestal helder en groenig; ze bevat geen vlokken en is dan dun en vloeibaar. 
Dit soort veranderingen zijn kenmerkend voor de zuiverheid en kwaliteit van een olie; dit geldt 
evenzeer voor de emulsies van Chris Farrell. 

Geen conserveringsmiddelen toegevoegd
Chris Farrell Kosmetiek voegt geen conserveringsmiddelen toe aan de producten. Een 
speciaal ontwikkelde en gepatenteerde productiemethode vervangt de normaal gebruikte 
conserveringsmiddelen. De opgegeven houdbaarheidsdatum wordt op die manier gegarandeerd, 
mits je de producten gebruikt zoals voorgeschreven. 
Sommige ingrediënten moeten echter verplicht worden geconserveerd in het belang van 
de volksgezondheid. Zij worden al door de producent voorzien van een minimum aan 
conserveringsmiddelen. Hiermee wordt de hoge veiligheids- en kwaliteitsstandaard van het product 
gegarandeerd. Deze stoffen moeten ook op de INCI-namenlijst worden vermeld, zelfs als ze alleen 
in minieme hoeveelheden in een product worden gebruikt. 
Het vermoeden bestaat dat dit helaas bij veel andere producenten niet altijd het geval is.

Biomimetische basisemulsies
De basis van de Chris Farrell-emulsies is overwegend biomimetisch, oftewel huidanaloog. Dat 
wil zeggen: de gebruikte grondstoffen komen óf zelf voor in de menselijke huid óf ze worden op 
een natuurlijke manier door huideigen mechanismen gestimuleerd. Biomimetische basisemulsies 
hebben als grote kracht dat ze worden herkend door de huid, de huid ‘kan er iets mee’. De 
plantenwereld heeft eenzelfde fysiologische structuur als wij. Vandaar dat veel hoogwaardige 
plantaardige producten geschikt zijn voor een effectieve toepassing. Denk hierbij bijvoorbeeld ook 
aan fyto-oestrogenen (plantaardige hormonen; oestrogeen).
De gepatenteerde emulsiebases van Chris Farrell Kosmetiek zijn zo geconstrueerd dat ze niet alleen 
dienen als een transportmiddel (vehiculum) voor de water- en vetoplosbare bestanddelen. Ze zijn 
zo vervaardigd dat ze op zichzelf staand al een heilzame werking hebben. 





De huid is veel meer dan het oppervlakkige orgaan waarvoor ze vaak wordt aangezien. Volgens 
Chris Farrell vertelt de huid een belangrijk verhaal. Het verhaal van je algehele welbevinden. De 
huid is de spiegel van je gezondheid. Om deze spiegel te laten glanzen, moet je kennis hebben van 
alle factoren die lichaam en geest beïnvloeden. Er zijn geen snelle, oppervlakkige oplossingen als 
het gaat om ons grootste orgaan: de huid. Het komt aan op zorgvuldigheid. En vaak ook geduld.

De huid in opstand
Stress, frustratie, verdriet, verkeerde voeding, medicijnen, roken, ziekte, depressie… al deze zaken 
kunnen binnen de kortste keren een probleemloze huid aantasten. Alles aan de huid kan plotseling 
negatief veranderen. De huid lijkt ineens te vet, te glanzend en vormt onregelmatigheden. Of lijkt 
juist extreem droog, is overgevoelig en schilfert.

Indien de huid gedurende langere tijd te vet is, kan uit deze onregelmatigheden acne ontstaan. De 
droge huid krijgt vroegtijdig rimpels en kan gevoelig worden voor eczeem. Het product dat tot nu 
toe goed werd verdragen, wordt ineens niet meer getolereerd. De huid komt in opstand en dit leidt 
soms tot paniek.

Paniek is een slechte raadgever
Mensen die in paniek raken, reageren vaak verward. Ze wisselen constant van preparaat en het 
resultaat is een steeds slechter wordend huidbeeld. Tot aan chaos toe. Verkeerde beoordelingen en 
onwetendheid leiden er toe dat er preparaten worden gebruikt die de huid laten inslapen. Hierdoor 
worden de problemen voor korte tijd bedekt…maar niet opgelost!

Emotionele stress verandert een huidbeeld normaal gesproken nooit voor een langere tijd maar altijd 
tijdelijk. Het belangrijkste is dat je de problemen oplost. Dan zal de huid zich vanzelf normaliseren. 
Omdat dit vaak allemaal niet zo vanzelf gaat, moeten de huidverzorgingpreparaten gewoon een 
beetje worden gemanipuleerd. Om ze in de overgangsfase voor de huid verdraaglijk te maken.

Water bij de wijn
Wanneer de huid te vet is neem je de dagcrème in je handpalm. Je mengt deze met circa 1 ml 
van een aanvullend concentraat of met eenzelfde hoeveelheid tonic, al naar gelang het beoogde 
resultaat. Hierdoor wordt het wateraandeel in het product verhoogd en het olieaandeel verminderd: 
het preparaat wordt lichter en minder vet. 

In het omgekeerde geval probeer je eerst de tot dan toe gebruikte nachtcrème tijdelijk overdag 
in te zetten, eventueel plaatselijk. Of je verhoogt het vetgehalte van de tot dan toe gebruikte 
verzorgingscrème met een oliehoudend concentraat. Deze ‘bewerkte’ crème gebruik je tot de 
huid zich weer heeft hersteld. Vervolgens verminder je langzaam de hoeveelheid toegevoegde 
hulpstoffen.

3. Spiegel van je gezondheid





Ziekte en voeding
Het huidbeeld verandert ook tijdens of na een ziekte. En wanneer je verkeerde voeding gebruikt. 
Vooral crashdiëten – geliefd bij vrouwen van alle leeftijden – kunnen de huid behoorlijk verstoren. 
Om nog maar te zwijgen van de verstoringen van de stofwisseling. Er kan zelfs volledige chaos 
ontstaan, in het hele lichaam, door het in elkaar zakken van belangrijke functies.

Twee seizoenen-huidbeeld
Veel mensen hebben een ‘twee seizoenen-huidbeeld’. In de koudere jaargetijden neigt deze huid 
vaak naar extreme droogheid die erg jeukt. Ook heeft deze huid de neiging om te barsten en te 
bloeden. Dit huidbeeld noemt men etat craquelé. Het is vaak over het hele lijf terug te vinden, maar 
vooral op de handen. In het gezicht komt het vooral voor op het voorhoofd. Bij winterkou met een 
gure oostenwind worden deze problemen nog eens versterkt. Net als bij een lage luchtvochtigheid 
(door airco en verwarming).

Huidverstorende hormonen
Iedere kleine afwijking in de hormonen kunnen we op de huid terugvinden. Bijvoorbeeld in de 
gedaante van een etterige puist, acne, waterige blaasjes, huiduitslag en eczeem, net als een droge 
huid met al haar verschillende facetten. Hierin spelen niet alleen de puberteit of de overgang een 
grote rol. Ook door een zwangerschap of geboorte kan een totaal ander huidbeeld ontstaan. 

Een fundamentele verstoring in de hormoonhuishouding, maar ook een verkeerde anticonceptiepil, 
kan tot ernstige huidproblemen leiden. Vrouwen die last hebben van het PMS (Pre Menstrueel 
Syndroom) zijn in deze periode bijzonder bevattelijk voor pijnlijke acnehaarden. 

Kijk uit voor de zon
De zon is een bron van welzijn en levensvreugde, maar kan bij overmatige blootstelling het 
tegenovergestelde bewerkstelligen. In plaats van blakend van levensvreugde, ziet het lichaam er 
moe en slap uit, en de vreugde slaat om in ergernis. 
Onze huid, eerst nog mooi gebruind door de zon, ziet er strak en dorstig uit. Wanneer we te veel in 
de zon liggen, verliest de huid zeer snel haar frisheid en glans. Ze gaat er dof uitzien, krijgt grove 
poriën. Veel huidziekten (vooral virale) worden versterkt door de zon. Zoals herpes. 
Bacteriële huidproblemen zoals acne kunnen verbeteren bij gematigde blootstelling aan de zon. Bij 
overmatige zon wordt de huid echter te veel geprikkeld en verslechtert het huidbeeld zelfs.

Ken jezelf 
Veel overgevoeligheden of negatieve reacties ontstaan simpelweg door een verkeerde beoordeling 
van de (eigen) huid. Een nauwkeurige huidanalyse behoort tot een van de moeilijkste beoordelingen. 
De huid kan, zoals we hebben gezien, plotseling een volkomen ander beeld tonen. Ze reageert op 
de omgeving, de psyche, de voeding, het klimaat, de hormoonhuishouding, eventuele allergieën, 
een onderliggende ziekte en niet te vergeten ook op het gebruik van veel medicijnen.

Bij een zelfdiagnose moet je dus heel nauwkeurig in jezelf kijken en naar jezelf luisteren! Je 
moet jezelf erg goed kennen om de specifieke eigenaardigheden van je huid goed te kunnen 
beoordelen. Als je door een verkeerde inschatting van je huidtype een verkeerd preparaat gebruikt 
– omdat je door kortstondige stress een sterk glanzende huid aanziet voor een vette huid en dus 
een vet-verminderend medium gebruikt – kan de huid sterk uitdrogen en bij langer gebruik zelfs 
langdurig uitdrogen. Er zijn veel van dit soort voorbeelden en ze maken een groot deel uit van de 
overgevoelige huid.





Overmatige verzorging
Dan zijn er nog mensen die denken dat ze zich meerdere keren per dag moeten incrèmen. En dan 
ook nog eens met van alles er op en er aan, zoals ampulconcentraten en maskers. Dit kan leiden 
tot een drastische overvetting van de huid. De huid reageert dan net alsof je de hele dag allerlei 
bedenkelijk voedsel zou eten. Je maag geeft dan na korte tijd een waarschuwingssignaal af, je 
moet overgeven.
Het overvoeren van de huid leidt vaak ook tot een vorm van (figuurlijk) ‘overgeven’. Het is te zien in 
de vorm van huiduitslag (efflorescenties), die jeuk, roodheid en een lichte schilfering veroorzaakt. 
Dit is eigenlijk het typische huidbeeld van iedereen met een overmatige verzorgingsdrang. 

Maar liefst 98% van alle zogenaamde overgevoeligheidsreacties ontstaan door verkeerde 
behandeling, verkeerde beoordeling en door het gebruik van ongeschikte preparaten. Vergeet niet 
dat Chris Farrell Kosmetiek preparaten bij een juist gebruik hun werking laten zien. Dat betekent 
dat de huid na een gepaste tijd positief zal veranderen. Het kan zijn dat het tot dan toe gebruikte 
product niet meer het juiste middel is voor de veranderde huid. Dit kan zich uiten door een reactie 
van de huid. Maar dat komt dan niet doordat het preparaat is veranderd, zoals vaak foutief wordt 
aangenomen. Nee, de huid is veranderd en vraagt nu om een ander verzorgingspreparaat. 

Geduld en verwachting
Wat Chris Farrell keer op keer benadrukt, is dat een succesvolle huidverbetering vooral afhankelijk 
is van geduld. Een spreekwoord uit Taiwan luidt: geduld is als een bittere plant die zoete vruchten 
geeft.

Veel gebruikers hebben de verkeerde verwachting dat al na een korte tijd een totale verbetering te 
zien moet zijn. Ze leggen het product teleurgesteld aan de kant als na veertien dagen alles nog bij 
het oude is.

Maar noch ons lichaam, noch onze huid zijn snelle reageerders en dat is maar goed ook. Bij alle 
veranderingsprocessen, positief of negatief, moet de huid eerst een gewenningsfase doorlopen. 
Het hele stofwisselingsproces moet eerst een aantal keer worden doorlopen. Normaal gesproken 
zijn de eerste verbeteringen na circa zes weken te zien. En na drie tot zes maanden zie je doorgaans 
een duidelijk resultaat. Dan moet je de huid opnieuw analyseren en kun je haar met extra preparaten 
sterken in haar activiteit. 

Puistjes
Vooral jongere klanten klagen vaak over plotseling opkomende ‘puistjes’ op het hoofd of bij de 
haarinzet. De oorzaak hiervan is meestal te vinden in de extra producten in de haarverzorging 
die de hele dag op het haar zitten, zoals styling gels, -wax, sprays. Deze producten kunnen bij 
langdurig gebruik zowel de gezichtshuid als de hoofdhuid behoorlijk wat problemen bezorgen. Wat 
zich deels uit in dikke, etterige onrusthaarden. 
Al deze voorbeelden, die bij lange na niet volledig zijn, laten zien hoe weinig tolerant onze huid is 
voor invloeden van binnenuit en buitenaf; en dat de oorzaak van veel problemen bij onszelf moet 
worden gezocht. 





De eerder beschreven zuiverheid van de Chris Farrell-producten vraagt om zorgvuldigheid in gebruik. 
Alleen dan blijft de optimale werking gegarandeerd. In dit laatste hoofdstuk geven we enkele 
bewaar- en gebruiktips. In het bijzonder staan we stil bij het overstappen van andere producten 
naar Chris Farrell Kosmetiek. En we vertellen waar je op moet letten bij een rijpere huid.

Bewaar op kamertemperatuur 
Bewaar de producten nooit in de koelkast, ook niet als je het originele, gesloten product nog niet 
meteen wilt gebruiken. De producten kun je beste bewaren bij kamertemperatuur. 

Indien het product correct wordt bewaard is de uiterste houdbaarheidsdatum dertig maanden vanaf 
productie. Door een temperatuurshock van koud naar warm kan een emulsie worden aangetast. Of 
er kan condens ontstaan, wat dan het product weer kan besmetten. 

Het is sterk aan te raden om geopende potten crème binnen zes maanden te gebruiken. 
Tijdens het gebruik moet je op goede hygiëne letten. Laat het product niet openstaan, houd het 
weg bij koude- en warmtebronnen en bewaar het bij normale kamertemperaturen. 

Mensen met een huid- of nagelschimmel mogen de crème alleen met een spatel uit de pot halen, 
want schimmels kunnen het product besmetten. 

Aanbrengen door overpressing 
Vanwege hun biomimetische (= huideigen) samenstelling dienen de basisemulsies op een specifieke 
wijze aangebracht te worden. Eerst breng je deppend een laagje op de huid aan; leg dan de vlakke 
hand op het gezicht en rol de hand voorzichtig, met een lichte druk van links naar rechts (of van 
rechts naar links). Vervolgens wacht je even zodat de crème kan intrekken. Iets wat overigens zeer 
snel gebeurt. 

Chris Farrell noemt deze wijze van aanbrengen ‘overpressing’. Het is een totaal andere werkwijze 
dan die van andere producenten.

Overstappen op Chris Farrell 
Als je van andere producten wilt overstappen op Chris Farrell Kosmetiek, houd dan vooral rekening 
met het eerste gebod: minder is meer!

De huid heeft bij een fundamentele verandering – net als een levend organisme – een omschakelings- 
en gewenningsfase nodig. Begin heel doelgericht met de meest noodzakelijke producten zoals 
reiniging, dag- en nachtverzorging. En eventueel een oogpreparaat. 

Het is gemakkelijker met de producten te beginnen na een deskundige huidanalyse. Verzorg de 
huid zes tot acht weken met deze basisverzorging en houd het huidbeeld in de gaten. Communiceer 
met je huid en leer haar matigheid. Overdrijf nooit in de eerste weken de verzorging. Geef de huid 
alleen waar zij om vraagt.

4. Tips voor gebruik





Tonics 
Vaak wordt het gebruik van onze tonic de eerste twee tot drie weken afgeraden. De tonic van Chris 
Farrell neutraliseert na de reiniging (net als andere tonics) de pH-waarde van de huid. Maar anders 
dan gebruikelijke tonics heeft het ook een katalytische werking. Dit wil zeggen dat alles wat nadien 
wordt opgebracht, dieper de huid ingaat. En dus effectiever is. Onze tonics hebben een zeer hoge 
concentratie werkzame bestanddelen, ze benaderen veelal de concentraten.

De huid wordt weer actief 
Mochten er in deze overstapperiode kleine afwijkingen optreden, zoals waterige pukkels of een 
lichte schilfering, dan is er geen reden tot zorg. Integendeel: het betekent dat de lichaamseigen 
huidfuncties zich plotseling activeren. 

De hele tijd leek het of de huid geen kracht had. Ze leek fut- en krachteloos en liet geen positieve 
veranderingen zien. Met de volledige verzorging van dit moment wordt ze plotseling wakker 
geschud. Ze begint te werken. 

Zo kunnen de pukkels er op wijzen dat de huid tot nu toe is behandeld met producten die minerale 
oliën bevatten. Daardoor wordt de doorlaatbaarheid van de verzorgende substantie geremd. Gevolg 
hiervan is dat er vooral vocht in de hoornlaag is opgeslagen. Deze vochtige substanties vormen 
daar een ideale voedingsbodem voor bacteriën. 

Verborgen haarden 
Dit kan op den duur tot onaangename huidziekten leiden. De actieve verzorging met Chris Farrell 
Kosmetiek brengt deze verborgen haarden via het stofwisselingssysteem aan de oppervlakte en 
maakt ze zo zichtbaar en behandelbaar. Als de huid opeens gaat schilferen, is dat meestal een teken 
dat ze erg verstopt is. Bijvoorbeeld door een jarenlange behandeling met consumentenproducten die 
minerale olie bevatten. Deze producten zijn alleen bedoeld als oppervlakkige beschermingsemulsie. 
Hierdoor is het mechanisme van de celproliferatie (snelle deling=woekering) verstoord; er zijn 
celklonteringen ontstaan en (op den duur) een abnormale verdikking van de hoornlaag.

Combineren met andere producten
Bedenk ook dat alle preparaten van Chris Farrell Kosmetiek volgens een speciale richtlijn zijn 
opgebouwd: dit is het door Chris Farrell ontwikkelde fysiologische concept. Er kan niet worden 
gegarandeerd dat deze producten samengaan met andere producten. In het ergste geval kan het 
leiden tot geïrriteerdheid en overgevoeligheid. Ook kan de werkzaamheid van de preparaten worden 
verminderd of geblokkeerd.

Het kan verleidelijk zijn om – nadat je hebt geïnvesteerd in een goede dag- en nachtcrème – 
te kiezen voor een goedkoper reinigingsproduct van een ander merk. Dit kan echter averechts 
uitpakken, omdat de goedkopere gezichtsreiniging veelal minerale oliën bevat. Deze leggen toch 
weer een afsluitende film op de huid, waardoor de zorgvuldig uitgezochte crème niet effectief kan 
zijn.





Bijwerkingen duiden op herstel 
Vaak ziet men ook bij een juist gebruik een plotselinge onverdraagzaamheid ontstaan. Meestal in 
de vorm van huidspanning of het rood worden van de huid. Ten onrechte zoekt men dan de oorzaak 
bij het preparaat, zonder eerst te hebben geprobeerd de werkelijke achtergrond te analyseren. 
Immers, zoals we inmiddels weten: de huid is de spiegel van onze gezondheid.

Enkele onschuldige bijwerkingen kunnen tijdelijk optreden. Doorgaans zijn ze een teken van 
activering en herstel: de huid herpakt zich. Een rode huid kan een zichtbare reactie zijn die na 
korte tijd weer verdwijnt. De oorzaak hiervan kan liggen in de samenstelling van een preparaat 
waarin doorbloedingsverhogende werkstoffen zitten. Of de eigen huid is op bepaalde plekken zeer 
dun en neemt hierdoor de actieve bestanddelen te snel en te intensief op. Dit gebeurt vaak bij 
infecties of bij darmziekten, maar ook in stressvolle situaties. Deze rode vlekken zijn ongevaarlijk 
en hoeven niet speciaal te worden behandeld.

Voelbare reacties zijn vaak een ‘kriebelig’ gevoel, warm aanvoelen of een lichte spanning op 
de huid. Het kriebelen wordt vaak veroorzaakt door de buitenste hoornlaag die zich voedt met 
vocht, vooral bij een extreem droge huid. Dit gevoel verdwijnt vanzelf weer als de hoornlaag goed 
verzadigd is.

Het warm aanvoelen van de huid duidt op een doorbloedingsprikkel. Een spanningsgevoel is een 
typisch bijverschijnsel van huidversteviging. Als deze voelbare reacties alleen in een bepaald 
jaargetijde optreden, gaat het om seizoensgebonden verandering van het eigen huidbeeld. Je kunt 
dan tijdelijk gebruik maken van een rijkere crème. 

De hiervoor beschreven reacties duiden dus niet meteen op overgevoeligheid. Ze vormen een signaal 
dat er bepaalde huidprocessen actief worden. Processen die door het centrale zenuwstelsel worden 
geregeld en afhankelijk van de eigen gevoeligheid worden ervaren. Na een korte gewenningsperiode 
wordt het product zonder problemen geaccepteerd. 

Oudere huid
De rijpere huid heeft veel meer te lijden in de koudere jaargetijden. Dat komt in mindere mate door 
de lage temperaturen, de grootste ‘boosdoener’ is de veel te droge lucht. De huid ziet er in deze 
jaargetijden minder strak uit en neigt meer naar rimpelvorming en kraaienpootjes. Daarnaast ziet 
de huid er mat uit. Ze glanst niet, neemt de werkstoffen slechter op en oogt vermoeid. Dit is het 
typische kenmerk van beginnend transepidermaal vochtverlies. 

Veel mensen ervaren de verzorging die ze tot dan toe hebben gebruikt als ‘niet meer toereikend’ en 
wisselen regelmatig de preparaten af. Echter zonder het gewenste resultaat. 

Het is nu belangrijk het vochtverlies af te remmen en te rehydrateren met extra producten, zonder 
de basisverzorging te veranderen. Vaak is het voldoende de werkstoffen in de crème te verhogen, 
of aan te vullen met ampulconcentraten. Dit noemt Chris Farrell ‘inenten’. 

Je kunt ook de gebruikelijke nachtverzorging, die meestal vetter is, op de betrokken huiddelen 
aanbrengen. Maar dan wel altijd over de dagverzorging heen. 

Het is belangrijk dat je de vettere crème niet inmasseert maar dat je deze licht aandrukt (wat we 
eerder in dit hoofdstuk ‘overpressing’ noemden). Wanneer de huid weer is genormaliseerd, kun je 
het extra product beetje bij beetje verminderen. 





Pure Silk Powder van Chris Farrell Kosmetiek is de ideale bescherming tegen milieu-invloeden voor 
alle huidtypes. Het vermindert tegelijkertijd het transepidermale vochtverlies. 

Vetzucht van de huid 
Het is niet goed als je de rijpere huid dag en nacht met uitsluitend vette crèmes behandelt. 
Hierdoor verliest ze in de loop van de tijd haar normale regeneratievermogen, waardoor we haar 
eigen beschermingsmechanismen verminderen. Het resultaat is dan een huid die steeds meer en 
steeds vettere crèmes verlangt. Die huid heeft dan gewoon last van vetzucht. Vettige crèmes 
moeten overdag alleen langdurig worden gebruikt als er daadwerkelijk sprake is van een gebrek 
aan vet, in alle andere gevallen dienen ze alleen als nachtverzorging.

Moisturizers 
Veel huidtypes reageren echter ook negatief als ze constant met moisturizers worden gebombardeerd. 
Hiermee wordt voornamelijk de ruwe, vaak vette rokershuid met grove poriën bedoeld. Vocht is hier 
erg belangrijk, maar alleen in kleine normale doseringen. Als je denkt dat je je huid heel goed moet 
hydrateren, als je hiervoor naast de vochtinbrengende crème nog zeer geconcentreerde ampullen 
en maskers gebruikt, en als je dit dagelijks doet dan…wacht je een minder fraaie verrassing. In 
plaats van een zachte huid met fijne poriën en een zachte glans ziet de huid er glibberig en 
sponsachtig uit. Dit wordt ‘spongieus’ genoemd. In dit geval heeft alleen de hoornlaag zich als een 
spons volgezogen met vocht. Alsof je veel te lang in bad gelegen hebt…
Dus ook hier geldt: minder is meer.

Gezichtsmaskers 
De maskers van Chris Farrell Kosmetiek zijn typische ‘verblijfsmaskers’, ook wel ‘leave on’-maskers 
genoemd. Ze zijn opgebouwd uit zuivere en hoogwaardige producten, juist omdat ze zo lang op 
onze huid verblijven. De maskers worden namelijk niet, zoals de meeste maskers, na enige tijd 
verwijderd. Deze keuze is gemaakt omdat we de huid zo min mogelijk willen irriteren. Want als 
we gaan wrijven en met hard water aan de slag gaan bij het verwijderen ervan, zijn irritaties 
onvermijdelijk. 

Vaak willen we de huid met een masker ook extra voeden. Waarom zouden we de kostbare 
ingrediënten dan weer verwijderen? Uiteraard worden de maskers die peelen en reinigen wel 
verwijderd. 

De gezichtsmaskers zijn zo hoogwaardig en heilzaam, dat we ze ook kunnen inzetten in plaats van 
een dag- of nachtcrème. Als daar tijdelijk aanleiding toe is, afhankelijk van het huidbeeld.

Cleansers 
De cleansers van Chris Farrell Kosmetiek zijn terugvettend. Ze reinigen intensief maar zacht, dus 
zonder te alkaliseren. Zo blijft de pH-waarde van de huid (en daarmee haar bescherming) intact. De 
cleansers worden altijd op een droge huid aangebracht.

Ook bij de reinigingspreparaten zijn we trouw gebleven aan onze principes: geen minerale oliën 
of andere koolwaterstoffen. En geen wasactieve stoffen. De cleansers zijn daarom sterk reinigend, 
maar geheel alkalivrij. Zelfs bij een intensieve reiniging wordt de natuurlijke huidflora op geen 
enkele manier ‘aangevallen’ of maar enigszins beschadigd. 
Toch worden de vet- en wateroplosbare vervuilingen optimaal verwijderd. Zonder dat de hoornlaag 
opzwelt of ruw wordt.



Tot besluit...

Met deze kleine wegwijzer ben je hopelijk een eindje op weg geholpen; wellicht is het nu wat 
eenvoudiger om een toch vaak moeilijke beslissing weloverwogen te maken. Laat je hierin waar 
nodig bijstaan door de kennis en kunde die bij je huidspecialist aanwezig is.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over de inhoud van dit E-book, dan kun je natuurlijk 
ook terecht bij Natascha Viëster van A Fortio. Zij zal je graag te woord staan. 

Je kunt ook een kijkje nemen op de website van A Fortio (www.afortio.nl). Hier is nadere 
informatie te lezen over Chris Farrell Kosmetiek. Je kunt er bijvoorbeeld lezen wat de ervaringen 
zijn van (professionele) gebruikers met dit bijzondere merk. A Fortio biedt ook andere producten 
en concepten aan: ook deze zijn op de website terug te vinden. 

http://www.afortio.nl
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