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Volgens KWF Kankerbestrijding krijgen in Nederland jaarlijks ongeveer 116.000  
mensen kanker. Dat zijn 13 mensen per uur. Mannen en vrouwen die een behandeling 

ondergaan met chemotherapie, bestraling en/of zware medicatie die de huid zwaar 
belasten. In reguliere cosmetica zitten vaak stoffen – óók natuurlijke – die de  

behandeling kunnen verstoren of de huid kunnen beschadigen. De unieke Medical 
Collection van IK Skin Perfection sluit volledig aan bij de behandelingen van kanker  

en de benodigde huidzorg, vertelt oprichter Petra Sanderman.

Merk in beeld

Waarom wilde je deze lijn 
ontwikkelen? Petra: “Met mijn 
drive en liefde voor de huid met 

een probleem wil ik deze mensen graag een 
oplossing bieden. Een aantal jaren geleden was 
mijn chronische ziekte de aanleiding om een 
hoogwaardige productcollectie te ontwikkelen 
voor de zwaarbelaste huid. Want ook mijn huid 
werd door het gebruik van medicijnen extreem 
gevoelig, kwetsbaar en geïrriteerd. Het is onze 
gezamenlijke missie geworden om een platform 
te creëren voor die vergeten groep in onze 

kwetsbare en gevoelige huiden en hebben een 
pH-waarde rond de 5,5, die overeenkomt met de 
natuurlijk pH-waarde van de huid. Ze herstellen 
de huideigen pH-waarde, brengen de huidflora 
weer in balans, voorkomen uitdroging en irritatie 
en geven bacteriën geen kans. Dit geeft je weer 
zelfvertrouwen en dat gevoel gun ik iedereen.” 

Hoe ondersteunen jullie de specialisten die 
met deze kwetsbare groep klanten werken? 
Petra: “Wij bieden aan de consument een uniek 
totaalconcept voor optimale begeleiding en 
resultaat. De huid blijft gezond door de juiste 
balans van voeding, lifestyle, behandelingen in 
het instituut en producten voor thuis. Door onze 

kennis over huidzorgen bij kanker te delen met 
onze IK Medical Skincare-specialisten worden 
zij een persoonlijke coach voor de klant. Denk 
aan de Medical-behandelingen in het instituut, 
advies over voeding bij medicatie en advies 
voor thuisgebruik van producten uit de Medical 
Collection. We verzorgen meerdere keren per 
jaar trainingen, zodat onze specialisten zich 
kunnen blijven ontwikkelen op het gebied van 
productinnovatie, behandelingen en de inzet van 
apparatuur. Ons nieuwste trainingsprogramma 
is IK Skin & Medication. Hierin leer je hoe je 
een klant met kanker kunt behandelen in een 
bijzonder totaalconcept. Ook nieuw is het 
trainingsprogramma Food Lab. Hierbij leer je 
om een goed voedingsadvies te geven bij kanker. 
Welke producten mag iemand met kanker niet 
eten of juist wel? Welke lifestyletips zijn belangrijk 
bij kanker? We zorgen ervoor dat je als specialist 
van toegevoegde waarde kunt zijn tijdens de 
meest kwetsbare momenten in iemands leven.” 
Meer informatie: www.ik-skinperfection.nl of 
academy.summery.nl (trainingen)

WAT JE MOET WETEN 
OVER HUIDZORG 

BIJ KANKER

SILKY ORGANIC RECOVER BOX  
GENOMINEERD VOOR PROFESSIONAL 
BEAUTY PRODUCT OF THE YEAR 2019
IK Skin Perfection lanceert op de Beauty Trade 
Special een nieuw product in de Medical 
Collection: de Silky Organic Recover Box. “Een 
giftbox krijgen met producten die speciaal 
afgestemd zijn op jouw huidzorg voor, na en 
tijdens bestraling, zorgt voor een goed gevoel. Het 
van dichtbij meemaken van een ingrijpende ziekte 
zoals kanker betekent dankzij IK Skin Perfection 
gelukkig niet dat je jezelf of de ander niet meer 
kunt verwennen. De luxe en kwaliteit van een 
professioneel beautyconcept en de kwetsbare 
huid bij kanker gaan juist heel goed samen”, aldus 
Petra. “We willen bewustwording creëren van de 
noodzaak van de juiste en afgestemde skincare en 
de specifieke producten die hiervoor beschikbaar 
zijn. Hiermee zijn wij baanbrekend in de 
professionele cosmeticabranche; de toegevoegde 
waarde van beautyprofessionals en huidinstituten 
wordt hiermee op de kaart gezet.”
De box bevat:
➤ SILK+

➤ RECOVER+

➤ DE-ITCHY+

➤ LIP+

Petra Sanderman

Daarnaast bevatten de producten geen 
ingrediënten die op straling van radiotherapie 
reageren. Denk aan metalen – bijvoorbeeld 
zink – of hormoon-ontregelende stoffen als 
fyto-oestrogenen uit bijvoorbeeld aloë vera. 
Ook zitten er geen xeno-oestrogenen in, zoals 
in BPA (bisfenol A is een chemische stof die in 
veel plastic verpakkingsproducten zit, red.) Wij 
voldoen aan de adviezen die door de behandelend 
arts, radiotherapeut of verpleegkundige gegeven 
worden. Wij kiezen er bewust voor om deze 
specifieke stoffen in de huidverzorging te 
vermijden, omdat ze de behandeling kunnen 
verstoren of de huid kunnen beschadigen. 
Onze producten gaan daarom voorbij de 
cosmeceuticals, het zijn mediceuticals.”

Leg eens uit? Petra: “IK Skin Perfection 
kiest voor pure, krachtige, organische 
ingrediënten die veilig te gebruiken zijn, zelfs 
bij de meest gevoelige huiden. We spreken van 
cosmeceuticals als de werking van producten 
tegen de farmaceutische grens aanligt. Door de 
hoge dosering werkstoffen en lagere pH-waarden, 
werken groene cosmeceuticals dieper door in 
de huid. Dankzij natuurlijke cosmeceuticals 
kunnen we ingrediënten efficiënt inzetten zonder 

dat ze belastend zijn voor de zeer kwetsbare 
huid en toch een mooi resultaat behalen. Alle 
producten van IK Skin Perfection hebben een 
krachtigere werking dan reguliere cosmetica en 
tegelijkertijd hebben ze minder bijwerkingen 
dan medicinale crèmes. De producten in de 
Medical Collection gaan nog een stap verder. Dit 
zijn de mediceuticals: producten die dus goed te 
combineren zijn met medische behandelingen.”

pH-neutraal: is dat nu goed of slecht voor 
je huid? Petra: “Een gezonde huid heeft een 
pH-waarde van 5,5. Cosmeticamerken spreken 
vaak over pH-neutraal. Dit is een pH-waarde 
van 7, waardoor veel verzorgingsproducten 
juist een te hoge pH-waarde hebben en je 
huid uitdrogen. De waarde pH-neutraal is dus 
eigenlijk helemaal niet zo neutraal voor je huid. 
Hoe hoger de pH-waarde, hoe droger, doffer en 
sneller geïrriteerd de huid is. En dat wil je bij 
chemotherapie en bestraling juist voorkomen. 
De producten uit de Medical Collection van IK 
Skin Perfection zijn ontwikkeld voor de meest 

branche – de mensen die dagelijks te dealen 
hebben met het leven met kanker en de gevolgen 
daarvan voor de huid. Om ze te begeleiden en 
te informeren over de mogelijkheden van een 
verzorgingsproduct dat veilig gebruikt kan 
worden tijdens de behandeling en nazorg van 
kanker. Daarmee bied je als beautyprofessional 
en huidinstituut grote toegevoegde waarde aan 
je klanten.”

Hoe ben je te werk gegaan? Petra: “Met 
de kennis van het laboratorium, ziekenhuizen 
en andere specialisten keken we – vanuit een 
gezamenlijk liefde voor de mens en passie voor de 
huid – hoe we een product konden ontwikkelen 
dat geen neveneffect op de huid heeft en dat 
gebruikt kan worden voor, tijdens en na de 
verschillende behandelingen van kanker. De 
Medical Collection en de daarbij horende Silky 
Organic Recover Box van IK Skin Perfection 
voldoen aan de strikte voorwaarden die deze 
producten stellen. 

Wat maakt het zo uniek? Petra: “Ons 
laboratorium keek naar de perfecte mix 
van ingrediënten die passen bij de diverse 
behandelingen en de huidzorg die daaruit 
voortvloeit. We ontwikkelden de producten dus 
heel specifiek voor deze doelgroep, zodat wij hen 
het allerbeste kunnen bieden. Ze voldoen allemaal 
aan het voor ons heel belangrijke NO-label. Er 
zitten geen parfum, parabenen, sulfaten, minerale 
oliën, paraffine en kleurstoffen in. 

“Dit geeft je weer 
zelfvertrouwen en dat gevoel 

gun ik iedereen”

“Zo bevatten de producten 
geen ingrediënten die op straling 

van radiotherapie reageren”

LEZING BEAUTY TRADE SPECIAL
Tijdens de Beauty Trade Special kun je je laten 
informeren over de do’s & don’ts bij de behandeling 
van de door medicijnen aangetaste huid.
Locatie: Beauty Kennistheater
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Huidcoach IK Skin Perfection
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