HET MIRAKEL
VA N D E H A N D E N

Iedere beweging van krachtig tot fijngevoelig is een georkestreerd samenspel tussen 27 onafhankelijke
botjes en een daaraan complex verbonden netwerk van spieren, pezen en ligamenten. Omgeven
door enerzijds een elastische en rekbare huid die de nodige bewegingsvrijheid toelaat en anderzijds

De versmelting van het menselijk verlangen met de fijne motoriek van onze handen biedt ongelimiteerde

een veelvoud van fijne eccriene zweetkliertjes die gladde oppervlakten in vaste grip houden als we

mogelijkheden. Of het nu gaat om grijpen, vasthouden, draaien, drukken, typen, aanraken of strelen,

dat wensen. Het vocht van zweet uit de poriën doet de richels van de vingerafdruk zwellen wat meer

in het dagelijkse leven gebruiken we veelvuldig onze handen voor de meest uiteenlopende taken. In

houvast biedt. Deze perfect gevormde compositie biedt een bewegingsbereik dat volkomen uniek is

dat opzicht is de menselijke hand, met zijn unieke combinatie van kracht, handvaardigheid en fijne

in zijn schoonheid en mogelijkheden.

motoriek, een waar mirakel.

Als onderdeel van onze niet verbale communicatieve vaardigheden vormen onze handen de

Onze handen zijn tegelijkertijd krachtig, zacht en fijngevoelig en reiken de mogelijkheden aan van

punten en komma’s van het gesprek. Onze handen staan altijd in het middelpunt van de zichtbare

ons expressief talent. Geen muziekstuk wordt gespeeld, geen penseeltrek komt tot stand en geen boek

belangstelling.

wordt geschreven zonder dat de handen het spinsel uit onze geest tot een realistisch en beleefbare

We zijn uiteindelijk die persoon van wat we met onze handen doen; een muzikant, een kunstenaar,

entiteit omtoveren.

een kapper … Het is dan ook vaak niet moeilijk de identiteit en leeftijd van iemands hand te lezen.
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Een andere kijk op het reinigen,
verzorgen en herstellen van de handen.

Hoe werkt het: (voorbeeld op Corona virus)
Handen wassen met zeep en water is een doeltreffende methode om de infectieketen te doorbreken.

Spike eiwit
(helpt de cellen
binnen te dringen)

Hydrofiele kop
(bindt met water)
Hydrofobe staart
(stoot water af, bindt met olie en vet)

1. Reinigen
Lipide membraan
en andere eiwitten

Steeds meer komt een grondige handhygiëne centraal te staan tegen de verspreiding van
infectieziekten. Zij het nu een verkoudheid, griep of ergere infectieziekten als Corona, SARS,
Mexicaanse griep … handen wassen is opgave nummer 1 om de verspreiding van bacteriën en
virussen in te dijken.
Regelmatig handen wassen staat synoniem om zich te ontdoen van ziekteverwekkers. Onze handen
zijn voortdurend in contact met vreemde voorwerpen en andere mensen. Of we ons nu vasthouden
in een bus of vliegtuig of we lezen een boekje in de wachtkamer van een arts of we tikken onze
geheime code in op de betaalterminal. Bacteriën en virussen worden achtergelaten op onze handen
door het aanraken van bepaalde objecten.

Micelle

Via onze handen verspreiden we deze ziektekiemen naar andere delen van ons lichaam. Maagdarm infecties, griep, verkoudheden, slijmvliesontstekingen tot zelfs puistjes op het gelaat kennen hun
oorsprong voornamelijk via verpreiding door onze handen.
Maar wist je dat ... er echter ook een gevaar schuilt bij het regelmatig handen wassen met al te
agressieve zepen? Want deze vormen een belasting op de beschermende barrière van de huid. De
beschermende vetstofjes die het vocht in onze huid moeten houden en vreemde indringers weren,
worden letterlijk opgelost en weggespoeld. In plaats van onszelf te beschermen creëren we de
mogelijkheid dat ziektekiemen via onze huid binnendringen die tot de oorzaak van ontstekingen
kan leiden.
NANNIC creëerde daarom NANNIC Nourishing Cleansing Foam, een reinigend
schuim dat minimaal belastend is voor de beschermende lipide laag van de handen
én de nodige terugvettende capaciteit heeft om huidschade te voorkomen.
NANNIC Nourishing Cleansing Foam is doeltreffend en doorbreekt de bacteriële en virale
infectieketen.
Was je handen minstens 20 seconden zodat de zeepmoleculen de tijd krijgen om het membraan
van deze ziekteverwekkers af te breken. Vergeet daarbij niet de ruimte tussen de vingers, onder de
nagels en ook de rug (dorsale zijde) van de handen.
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Maak je handen nat

Neem wat NANNIC
Nourishing Cleansing
Foam

Wrijf handpalm tegen
handpalm

Zeep de rug van je
handen in

Schrob tussen je
vingers

Wrijf met de
achterkant van de
vingers over de
handpalmen

Vergeet je duimen niet

Was je vingernagels
en je vingertoppen

Spoel je handen af

Droog af
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2. Ontsmetten versus beschermen
Met de Corona maatregelen lijkt handen ontsmetten het nieuwe normaal te zijn. Zowat overal worden
alcoholische gels ter beschikking gesteld om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.
Wat voorheen enkel in medische voorzieningen als ziekenhuizen essentieel was om de verspreiding
van ziekteverwekkers te voorkomen, wordt plots op iedere straathoek van toepassing.
Ook hier is enige omzichtigheid geboden. Alcoholgels met een concentratie van 70 % zijn uitermate
geschikt om te ontsmetten. De hoge alcohol concentratie is echter bijzonder belastend voor de
beschermende barrière van de huid, in het bijzonder voor de dunnere huid van de handrug en
de huid omheen de vingers. Veelvuldig gebruik van alcoholgels droogt de huid uit waardoor die
bijzonder gevoelig wordt.
Toch blijkt de béste bescherming het dragen van handschoenen, biologisch afbreekbare handschoenen uiteraard, want het milieu blijft ook belangrijk. Ze bieden perfecte bescherming en tasten
bovendien de huidbarrière niet aan.

3. Verzorgen en herstellen van de handen
Naast alle voornoemde agressoren die voorkomen bij het veelvuldig wassen en desinfecteren
dienen we stil te staan bij het onmiskenbaar feit dat onze handen, meer dan andere lichaamsdelen,
altijd in de weer zijn.
De huid van onze handen is net zo gevoelig en door hun continue activiteit zelfs gevoeliger dan de
huid van het gelaat. En laat het nu net de handen zijn die als communicatiemiddel bij uitstek meer
vertellen over onze intrinsieke leeftijd!
We onderscheiden de rug van onze handen (dorsale handen) met deze van de palm van onze
handen. De rug van de handen is erg dun en onderhuids vet is nauwelijks aanwezig. Hierdoor
veroudert de huid van de handrug sneller en wordt deze gevoeliger en vatbaarder voor ontstekingen.
De aanwezigheid van pigmentcellen zorgt ervoor dat de rug van de handen zal bruinen, maar bij te
veel straling komen net daar het vaakst en snelst ouderdomsvlekken voor.
De handpalm is veel vaster en steviger en bevat meer vetweefsel en bindweefsel. Door het ontbreken
van haarfollikels ontbreken er eveneens talgklieren waardoor de palmen van de handen van zichzelf
geen terugvettende capaciteit hebben. De palmen van de handen vertonen bij uitdroging barsten en
kloven die gemakkelijk ontsteken en pijnlijk kunnen aanvoelen.
Het is dan ook bijzonder belangrijk om de vochthuishouding van de handen doel
treffend te optimaliseren en dit zo te houden.
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NANNIC

W A L K I N G H A N D SP A
Weerom komt NANNIC met een eigen visie en oplossing zonder daarbij aanspraak
te maken op de momenteel vigerende alcoholgel hype.

Reinigen

Voeden

Was regelmatig je handen met NANNIC
NOURISHING CLEANSING FOAM. Dit schuim is
bijzonder mild en dankzij de aanwezigheid van rijke
terugvettende bestanddelen zal de huid niet uitdrogen
en blijft de huidbarrière intact.

Breng een laagje NANNIC ULTRA REPAIRING
HAND SERUM aan.

Zowel de wetgever alsook meerdere gezondheidswerkers begrijpen de ernst van de toegebrachte
schade aan de beschermende barrière van de huid van de handen. Er is enerzijds de bacteriële
transformatie zodat bacteriën resistent worden tegen de anti-bacteriële werking van alcoholgels
alsook de afbraak van onze eigen beschermingsmechanismen die zorgen baren.
Zonder enige twijfel bieden beschermende handschoenen een onmiskenbare veiligheid. De
handen blijven ‘schoon’ en de huid wordt niet beschadigd. Gezien onze producten een groen
karakter hebben, opteerden we ook hier voor biologisch afbreekbare nitril handschoenen. Deze zijn
bovendien niet allergeen (wat bij latex bv. wel het geval kan zijn).
Maar het biedt echter meer!
Het tijdelijk dragen van handschoenen zorgt eveneens voor een korte occlusie (afsluiting van de
lucht), breng je onder je handschoenen een voedend en herstellend serum aan, dan zal dit serum
door de occlusie van de handschoen veel beter in de huid indringen.
Breng een laagje van het nannic Ultra Repairing Hand Serum aan met daarover de bio
afbreekbare nitril handschoenen. Je kan dit altijd en overal toepassen bv: tijdens het shoppen,
activiteiten in de tuin, het poetsen, tijdens het TV kijken ...

Hoe te
gebruiken!

Geniet van een deugdzame spa behandeling ‘wherever you are, whatever you do’.

De Nannic ‘WALKING HAND SPA’ is een combi van 3 producten:
1. NANNIC NOURISHING CLEANSING FOAM: een zachte sulfaatvrije hand foam die de
handen reinigt zonder de huidbarrière te verstoren of te beschadigen.
2. NANNIC ULTRA REPAIRING HAND SERUM: een ultra voedend en herstellend serum,
dat een veelvoud van natuurlijke actieve bestanddelen combineert. Het maakt de handen snel
gezond, zacht en soepel zodat de handen er jong uitzien en pijnlijke kloven en barsten
verdwijnen.
3. Biologisch afbreekbare nitril handschoenen: zorgen voor bescherming
en door hun occlusief effect garanderen ze een perfecte hand spa.
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Beschermen

Resultaat

Trek de Biologisch afbreekbare nitril
handschoenen aan onmiddellijk na het
aanbrengen van het serum en laat minimum 30”
inwerken. Je handen zijn optimaal beschermd en
genieten van een weldoende spa behandeling.

Verwijder de handschoenen en je merkt meteen het
verschil. De huid van de handen is nu optimaal gevoed,
zichtbaar hersteld en voelt zijdezacht aan.
13

DE PRODUCTEN

Hier een korte beschrijving van de belangrijkste ingrediënten. Een meer uitgebreide beschrijving van
iedere actieve stof vind je op het einde van dit ‘HANDBOEK’.

Heerlijk
parfum

1. NANNIC NOURISHING CLEANSING FOAM

Reinigend
en voedend

WAAROM HANDEN WASSEN ZO BELANGRIJK IS

Rijkelijk
zacht schuimend

Reinigt en verzorgt

De handen regelmatig wassen gedurende 20 seconden doorbreekt de besmettingsketen.
Zeepmoleculen werken in op het lipide membraan van deze micro-organismen die dusdanig worden
vernietigd. Doordat zeepmoleculen zowel binden met lipiden (olie en vetten) als met water, worden
vuil en ook deeltjes van afgebroken micro-organismen weggespoeld met water. Reinigen met de
NANNIC zachte, natuurlijke zeepmoleculen is bijzonder doeltreffend maar veel minder belastend
voor de huid. Door de extra toevoeging van terugvettende stoffen worden onze handen niet alleen
schoon maar worden ze tegelijkertijd ook verzorgd.
Samenstelling
De schuimvormende basis
1. Betaïne: is een milde reiniger
2. Sodium Surfactine: werkt anti-microbieel
Actieve herstellende stoffen
3. Extracten uit Phragmites Cummunis (riet extract) en Poria Cocos (een paddenstoelsoort
zo groot als een kokosnoot): werken verzachtend
4. Extract uit organische calendula bloesems: regenereert de huid
Terugvettende en hydraterende bestanddelen
5. Essentiële vetzuren uit saffloerolie: hebben een vochtregulerende werking
6. Glycerine uit plantaardige olie: is sterk vochtregelend
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Doeltreffende
anti-ageing

Extreem voedend
en herstellend

Niet vettig

Intens
geconcentreerde
actieven

Zijdezachte huid

2. NANNIC ULTRA REPAIRING HAND SERUM
Voedt - herstelt - beschermt

Een rijke en multipotente samenstelling met een neutrale huid-pH 5,5.
Omdat onze handen, door onze dagelijkse veranderlijke activiteiten, te maken krijgen met sterk
variërende stress factoren is er nood aan een multipotent serum dat het hoofd biedt aan tal van
stress situaties. Of het nu gaat over chemische stress, mechanische stress, klimatologische stress,
stralingsstress, extreme koude of warmte, onze handen worden er dagelijks aan blootgesteld. Een
serum dat de gevolgen van slechts één stress factor aanpakt, volgt m.a.w. niet de enorme variabele
krachten die op de huid van onze handen inbeuken.
NANNIC Ultra Repairing Hand Serum is dan ook een bijzonder krachtige en multi
potente ‘anti-age’ formule met aandacht voor de meest uiteenlopende oorzaken die
verantwoordelijk zijn voor een vroegtijdige huidveroudering.
Samenstelling
De basis
1. Sclerotium Gum: voorkomt transepidermaal vochtverlies en beschermt de huidbarrière
2. Squalane & Sodium Surfactine: werken ontstekingsremmend
Actieve herstellende stoffen
3. D-Panthenol of Dexpanthenol: Vit B5, werkt ontstekingsremmend
4. Shea Butter of Karité boter: herstelt kloven en barstjes
5. Cannabis Serum: beschermt DNA
6. Essentiële vetzuren uit saffloerolie: hebben een vochtregulerende werking
7. Annona Cherimola extract: verzacht rode, jeukerige huid
8. Lactococcus ferment lysaat: versterkt de immunologische capaciteit van de huid
9. Wassen, gebaseerd op caprylic/capric triglyceride en Carnauba Was: beschermen
tegen koude
10. Vitamin E: is een sterk antioxidant
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Geniet van een weldadige

spa behandeling
waar je ook bent, wat je ook doet.

25
16

WIL JE MEER WETEN
OVER ONZE HANDEN?

Het ontstaan van de handen

Wist je dat ... de eerste tekenen van de handen
onstaan nog vóór de onderarmen, bovenarmen
en schouders gevormd worden? Vanaf de vierde
week van de zwangerschap wordt een kleine knop
gevormd uit de ectoderm.

Eerst zijn er peddelvormige plaatjes, waarin de
vingers als stralen ontstaan. De stralen worden dikker
en het weefsel ertussen wordt dunner. Het dunne
weefsel (vliezen) verdwijnt en de afzonderlijke
vingers worden gevormd.

Eerst verschijnt er bij
de knop van de handen, bij
zijn ook de onderarmen
zichtbaar, bij
de bovenarm, bij
de schouderbladen. Het mesoderm
verhardt langzaam, de beenderen bestaan eerst nog uit kraakbeen.
Op de 52ste dag zijn de armen en vingers geheel gevormd, op de 56ste dag
de benen en tenen.

peddelvormige handplaat

zwemvliesachtige hand
schouderblad

aanleg van de
onderarmen
handwortelbeentjes

ectoderm

opperarmbeen
spaakbeen

vingerkootjes

losse vingers

handknop
dunne plekken
tussen de stralen
groeipunt

vingerstralen
ellepijp
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Wist je dat ...

Palmar

er een verschil is tussen de huid van de handrug en de handpalm?
Proximal

Distal

Dorsal

De handrug (dorsale hand) heeft :

De palmzijde (palmar hand) heeft :

apocriene zweetklieren

flexieplooien

Apocriene zweetklieren vormen een onderdeel van
de haarfollikels. Ze scheiden talg af die de huid moet
beschermen tegen uitdroging. Deze talgkliertjes zijn
enkel aanwezig op de handrug en komen niet voor
in de handpalmen.

eccriene zweetklieren

haarfollikels
Haarfollikels komen enkel voor op de rugzijde van
de handen. Zoals hierboven aangegeven, zorgen zij
voor de afscheiding van talg.

pigmentcellen
Net als op de rest van de huid (behalve handpalmen
en voetzolen) zijn er pigmentcellen (melanocyten)
aanwezig. De handrug bruint in de zon. Te veel zon
is dan ook vaak de oorzaak van pigmentvlekken.

een dunnere hoornlaag
De handrug is bijzonder elastisch en heeft een
dunnere hoornlaag (stratum corneum). Goede
verzorging is daarom nodig om de dorsale hand te
beschermen tegen vochtverlies.

De huid van de handpalmen is weinig elastisch. Voor
een goede beweeglijkheid zijn er flexieplooien. Dit
zijn de lijnen die men ziet op de palm van de hand.

Langsheen de flexielijnen bevinden zich de meeste
poriën waardoor eccrien zweet wordt uitgescheiden.
Dit zweet is noodzakelijk om een fixe grip op gladde
voorwerpen te krijgen (antislip). Deze zweetkliertjes
worden aangestuurd door het symphatisch zenuw
stelsel. (De handpalmen hebben geen talgklieren enkel
eccriene zweetklieren).

geen haarfollikels
Er vormen zich dan ook geen haren op de hand
palmen. Haren op de handpalmen zouden een
vaste greep in de weg staan en glijding t.o.v. gladde
objecten bevorderen.

geen tot minder pigmentcellen
(afhankelijk van ras)

De handpalmen worden niet donkerder in de zon.
Personen met een donker huidtype hebben ook
lichtere handpalmen en voetzolen.

een sterkere en dikkere hoornlaag
4 à 20 keer dikker dan de huid van de handrug.
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De structuur en functie van de huid van de handen

1. De dikte van de huid

5. Tensielijnen (reklijnen)

De huiddikte van de handen kent aanzienlijke verschillen naargelang de plaats op de handen.
Over het algemeen bevindt de dunste huid zich op de rug van de hand en vervolgens op het dorsum
van de vingers. De dikste huid bevindt zich op de handpalm. Maar ook hier zijn er aanzienlijke
verschillen vast te stellen, waarbij de centrale palm het gebied is met de dikste huid. Bovendien
verschilt de huiddikte van persoon tot persoon en heeft een beroep of hobby een duidelijk effect op
de huidstructuur. (Toch is de huiddikte van de handpalmen niet geheel te wijten aan ‘druk’, wat blijkt
uit de hand van de pasgeborene bij wie eveneens reeds een verdikte keratinelaag aanwezig is.)

Deze komen meer voor op de rugzijde (dorsale zijde) en worden gevormd door de ligging van de
collageenvezels. Ook deze lijnen laten toe een gebalde vuist te maken maar dan gezien van op
de handrugzijde.

6. Papillaire ruggen (overgang tussen papillaire dermis en epidermis)

2. Haargroei

Komen enkel voor in de handpalmen en het contactvlak van de vingers. Het zijn verdikkingen van de
papillaire dermis (bovenste dermis). Deze ondulaties zijn verdikkingen rond de zweetklierkanaaltjes
en zorgen weerom voor de nodige ‘antislip’. De vorm ervan is uniek voor ieder persoon en is
vandaag hoofdzakelijk gekend voor het maken van vingerafdrukken.

De handpalmen zijn haarloos. Dit is logisch omdat haren een vaste grip zouden verhinderen.
Haren en haarfollikels zijn aanwezig op de rug van de hand tot aan de middelste gewrichten van
de vingers bij 90% van de mensen en groeien altijd schuin in de richting van de arm. Verbonden
aan de haarfolikkel zorgen de talgklieren voor terugvetting van de handrug. De productie van talg
wordt beïnvloed door stress, erfelijkheid, leeftijd, hormonen…

7. Meisner zenuwuiteinden (gevoel)

3. Elasticiteit
De handpalmen zijn weinig elastisch omdat de bewegingen enkel worden mogelijk gemaakt door
de buigplooien van de huid. Dit zijn de typische lijnen in de palm van onze handen. Langs deze
lijnen bevinden er zich tal van eccriene zweetkliertjes die ervoor zorgen dat gladde voorwerpen niet
uit onze handen glijden. (De rugzijde (dorsaal) van de handen is daartegenover wel zeer elastisch
zodat de handen in alle richtingen kunnen bewogen en gebogen worden.)

Deze geven aan de handen het ‘gevoel’ en ‘temperatuurgevoeligheid’. Ze liggen naast de
papillaire ruggen en poriën (eccriene zweetkliertjes). De Meisner zenuwuiteinden sturen de werking
van het eccrien zweetsysteem zodat een vaste grip op gladde voorwerpen mogelijk wordt en de
temperatuur geregeld wordt.
Voor de bezenuwing van de handen zijn de meest gevoelige delen de vingertoppen. In het
bijzonder de drukgevoeligheid, die wordt waargenomen in het ‘corpuscle van Pacini’. Van de 2000
Paciniaanse corpuscles zijn er ongeveer 800 beschikbaar in de vingertoppen. Deze drukgevoelige
punten bieden o.a. de mogelijkheid om brailleschrift te lezen.
Er zijn nog tal van andere zenuwuiteinden in de handen maar dit zou ons voor dit werk te ver leiden.

4. Flexielijnen (krimplijnen)

8. De nagels

Deze bevinden zich meer in de handpalmen en zijn het sterkst aanwezig aan de gewrichten van
de vinger. Deze lijnen laten toe dat we de vingers kunnen krommen en een gebalde vuist kunnen
maken.

De nagels worden gevormd tussen de tweede en de vierde maand van de zwangerschap en
ontstaan uit een verhoorning (verharding) van keratine. Ze beschermen het daaronder liggende
zachte weefsel, bieden grijpkracht, laten krabben toe en zijn van cosmetisch belang.
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Agressors voor de handen

1. Chemische stress

3. Temperatuur stress

Schoonmaakmiddelen ... hygiëne producten ...
chemicaliën & organische stoffen uit bloemen en
planten ...
Welke activiteit we ook doen, onze handen
krijgen het voortdurend zwaar te verduren en
worden constant blootgesteld aan allerhande
stoffen die de huid van de handen en meer
bepaald de beschermende barrière ervan
kunnen beschadigen.
Frequent gebruik van hand sanitizers of te
agressieve reinigingsmiddelen met als doel
bacteriën te doden en het hoofd te bieden aan
virussen leidt tot:
- uitdrogen van de huid
- implicaties op de gezonde microflora van
de huid van de handen
- de onmogelijkheid om de microflora van de
handen naar een gezonde status te herstellen
Maar ook pollutie zorgt, net als voor andere
delen van het lichaam, voor de nodige
problemen. Regelmatig de huid reinigen zou
een oplossing moeten bieden, maar al te
aggresieve reinigingsmiddelen vormen dan
weer een probleem.

Vooral in de winter worden de handen bloot
gesteld aan ijzige koude en droge wind.
De huid van de handen verliest haar vocht.
Praktisch 95 % van het normale huidvocht,
afkomstig uit het bloedplasma gaat verloren. De
handen worden droog, ruw, vertonen kloven en
worden gevoelig voor irritaties. Perioden van
droge koude zorgen ontegensprekelijk voor een
zichtbare huidveroudering van de handen. De
handen voelen jeukerig aan en zijn zichtbaar
ontstoken.

4. Stralingstress
UV-schade (A & B) ... infrarode straling ... HEBL
Blauw licht (High energy blue light)
Al deze vormen van straling werden over
de laatste jaren al veelvuldig genoemd als
oorzaak van diepgaande huidproblemen. We
hebben inmiddels al geleerd ons afdoend te
beschermen tegen deze schadelijke straling
met UV-bescherming, vaak vergeten we daarbij
de handen. Het zijn met name de handruggen
(dorsale handzijde) die meestal continue
worden blootgesteld aan UV, IR of HEBL.

2. Mechanische stress

Dagelijks gebruik
van NANNIC Ultra
Repairing Hand Serum
herstelt snel en doeltreffend
schade veroorzaakt
door diverse
agressors.

Het probleem richt zich echter op de diepere
lagen van de huid waar het DNA van onze
cellen wordt beschadigd. De werking van vrije
radicalen, super anionen en ROS (Reactive
Oxygen Species) leiden tot algehele destructie
van de huid.

Arbeidsomstandigheden ... hobby’s ... tuinieren
... vrijetijdsbesteding ...
Wrijven, wringen, kloppen, rekken, schuren het
lijkt wel een onuitputtelijke lijst van bezigheden
waaraan hoofdzakelijk onze handen worden
blootgesteld. De huid raakt beschadigd, er is
nood aan snel herstel en het voorkomen van
ontstekingen.
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Informatie over de belangrijkste bestanddelen
Coco Betaïne
Extreem milde reiniger met condi
tionerende eigenschappen.
De schuimvorming wordt opgebouwd
met niet minder dan drie extreem
milde surfactants die de lipide structuur
van de huidbarrière ondersteunen
in hun functie. Overtollig talg en vuil
worden opgelost en weggespoeld.
Deze stoffen werden geëxtraheerd uit
suikerbieten en zachte cocosolie en
worden aangewend als schuimvormer,
verdikker en humectant.
Sodium Surfactine
Sodium surfactine is een bijzonder
krachtige surfactant en algemeen
gebruikt als natuurlijk antibioticum.
Het is een bacterieel cyclische
lipopeptide met als bijzondere
eigenschap om water en olie met
elkaar te verbinden. Sodium surfactine
wordt geproduceerd door Bacillus
Subtilis, een gram-positieve bacterie.
Verschillende studies toonden aan
dat het een afdoende anti-bacteriële,
antivirale en antifungale werking heeft.
Sodium surfactine bestaat uit een
peptide ring met 7 aminozuren en een
vetlievende of waterafstotende staart
(C13 -C15).
Sodium surfactine helpt wateroplos
bare actieve stoffen in de huid te laten
dringen terwijl vetoplosbare deeltjes
worden afgestoten.
Terwijl Sodium Surfactine bijzonder
actief is, is het toch bijzonder mild
en veroorzaakt geen huidirritaties.
In combinatie met mogelijke andere
surfactants zal Sodium Surfactine het
irritatief vermogen verlagen.

Extracten uit Phragmites
Cummunis (riet extract) en Poria
Cocos (een paddenstoelsoort zo
groot als een kokosnoot)
Deze extracten hebben een brede
samenstelling aan nutriënten en
werkzame stoffen.
Ze bevatten polysachariden, ergosterol
(vit D2), fungisterol (schimmel en
gisten werend), choline, fosfolipiden,
natrium, kalium, calcium, magnesium,
ijzer, mangaan, zink en koper.
Ze hebben een brede biologische
activiteit die:
- Ontstekingswerend werkt.
- Cellulaire stress herstelt.
- Het huidbeeld verbetert.
- De geïrriteerde huid verzacht.
- De barrièrefunctie van de huid
onderhoudt.
- Jeukerige, trekkerige huid vermindert.
Extract uit organische calendula
bloesem olie
- Onderdrukt ontstekingen.
- Helpt de huid te regenereren.
- Helpt bij wondheling.
Essentiële vetzuren uit
saffloerolie
Essentieel omdat ze door het lichaam
zelf niet kunnen worden aangemaakt.
Deze Ω3 en Ω6 vetzuren zijn vitaal
voor het menselijk lichaam. Op de
huid hebben ze een vochtregulerende
werking en zijn ze uitermate geschikt
voor de behandeling van droge,
gestreste en gevoelige huid.
Ze versterken de barrièrefunctie van
de huid waardoor ‘pollutants’ de huid
niet meer kunnen binnendringen.
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Glycerine uit plantaardige olie
Glycerine is in staat water vast te
houden en kan eveneens gemakkelijk
door de bovenste laag van de huid
dringen, waar het waterdepots vormt
en zo vochtverlies tegenwerkt.
Glycerine is een sterke humectant
en alhoewel geschikt voor ieder
huidtype, wordt het meestal ingezet
om de barrièrefunctie van de huid te
ondersteunen. Een droge gestreste
huid word terug zacht en soepel.
D-Panthenol of Dexpanthenol
D-Panthenol of provitamine B5 is een
waterachtige actieve stof die snel
door de huid wordt opgenomen en
omgezet in pantotheenzuur.
D-Panthenol heeft een ontstekingsremmende werking op de huid.
D-Panthenol is eveneens een perfect
ingrediënt om de nagels gezond
te maken of te houden. Omdat
D-Panthenol een humectant is, trekt het
vocht aan op het nagelbed waardoor
er een gezonde balans ontstaat
tussen keratine (de harde nagelplaat)
en vocht in het nagelbed. Keratine
en vocht zorgen samen voor sterke
gezonde nagels. De nagels worden
flexibeler, minder brokkelig en groeien
langer.
Sclerotium Gum
Net als onze AWARD winnende
‘Coup d’excellence’ werd de basis van
Nannic Ultra Repairing Hand Serum
opgebouwd met een mix van poly
sachariden van natuurlijke oorsprong.
Een basis die alleen op zich al een
bijzonder sterke activiteit heeft op het
behoud van vocht en daardoor de
natuurlijke huidbarrière ondersteunt.

Het voorkomt transepidermaal vochtverlies en biedt de huid een be
schermende UV-barrière aan.
Sodium Surfactine & Squalaan
Sodium surfactine is een natuurlijk
fermentatie product. Het wordt ingezet
om tot een aangename fijne, fluide
structuur te komen en het bevordert de
opname van actieve stoffen. Terwijl het
volledig onschadelijk is en makkelijk
biologisch afbreekbaar, heeft het
eveneens een sterke anti-bacteriële en
antivirale werking.

lichaam niet worden aangemaakt.
Met 58 % Ω6 is dit Cannabis serum
bijzonder geschikt als vocht controller
van de huid en werkt het hierdoor
transepidermaal vochtverlies tegen.

stellen. Dit wil zeggen dat bepaalde
mechanismen bepalend zijn voor de
verdere dieperliggende mechanismen.
We beperken ons tot het beschrijven
van de primaire mechanismen.

Naast Cannabis Sativum bevat dit
complex ook rijke bestanddelen van
phytosterolen uit olijven die gekend
zijn voor hun huidverzachtende en
huidversterkende eigenschappen.
Ze beschermen de huid tegen oxidatie
door zonlicht en remmen de bacteriële
groei.

Om onze huid in evenwicht te houden
en huidirritatie, atopische huid, UV
schade en allerhande ontstekingen te
voorkomen, zijn er in ons metabolisme
2 elementaire mechanismen van
belang. De sleutel voor een doel
treffende behandeling ligt in het
beïnvloeden van het biologische
systeem dat het hoogst in hiërarchie is.

Squalaan is een meer stabielere vorm
dan het huideigen Squaleen. Deze
stof die zich aan de noodzaak van
de huid aanpast, werd ingezet voor
haar herstellend en huidverbeterend
vermogen.
Samen met Sodium Surfactine trekt
het snel in en vult het tekorten aan in
de huid (onze huid maakt namelijk na
onze dertigste verjaardag zelf steeds
minder Squaleen aan).

Dit complex richt zich naar:
- Huidregeneratie (herstructurerend
voor verouderde of beschadigde
weefsels).
- Huidbescherming tegen oxidatie
door zonlicht.
- Bescherming van het cellulair
membraan (cellulaire DNA
bescherming).
- Ondersteuning van de huidbarrière
(anti pollutie, vochtverlies).

Squalaan wordt gewonnen uit suiker
riet en is door hydrogenatie de meer
stabielere vorm van Squaleen.

Annona Cherimola extract
Een extract dat zich aanpast aan de
noodzaak van de huid om tot een
effectieve homeostase (evenwicht) te
komen. De verschillende chemische
stappen die hiervoor verantwoordelijk
zijn, zijn bijzonder veeltallig en
omslachtig. We beperken ons dan
ook tot de opsomming van het
basisprincipe zonder in detail te
treden over de verschillende cellulaire
receptoren die hiervoor worden
aangesproken.

Shea Butter of Karité boter
Een pure boter bekomen uit de noten
van de Karitéboom, rijk aan vitamine
A en vitamine E. Met een smeltpunt
van 27°C versmelt het gemakkelijk
op de huid waar het de vochtbalans
herstelt. Ideaal te gebruiken voor een
droge trekkerige huid met kloven en
barstjes. Shea butter kalmeert de
geïrriteerde huid.
Cannabis Serum
Is bijzonder rijk aan essentiële
oliën. Essentieel omdat ze door het

Grosso modo gezien is zowel voor
de gezonde expressie van onze
huid alsook voor een geïrriteerde
huid een bepaalde hiërarchie vast te
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Ons lichaam heeft een endo
cannabinoid systeem (ECS) dat
bijzonder veel metabolische recep
toren telt en daarom hoogst in
hiërarchie scoort. Activatie van het
ECS bevordert homeostase en zou
leiden tot een dynamisch biologisch
evenwicht in iedere cel, orgaan of
weefsel van ons lichaam waar dus
ook de huid deel van uitmaakt.
Daarnaast heeft ons lichaam ook een
endovanilloid systeem (EVS). Het EVS
is de tegenhanger van het ECS waarbij
het ECS als “het goede systeem”
mag worden beschouwd en het EVS
als “het slechte systeem”. Het EVS is
eveneens een krachtig systeem dat
hoog in hiërarchie staat en verbonden
is aan het ontstekingsmechanisme van
de huid. Dit systeem wordt gelinkt aan
het fenomeen van roodheid, jeuk en
pijn in de huid.

Met het Anona Cherimona extract
werd wetenschappelijk aangetoond
dat het op adaptogene wijze het ECS,
waar nodig, ondersteunt om zo tot een
evenwichtige concentratie te komen
tussen beide systemen. Hierdoor
worden alle mogelijke processen van
irritatie bezijdigd.
Door gebruik te maken van Anona
Cherimona extract werkt Nannic
Ultra Repairing Hand Serum tegen
volgende huidproblemen:
- Rode jeukerige huid
- Allergische reacties (histamine)
- Gevoelige geïrriteerde huid
- Droge, gebarsten huid
NANNIC Ultra Repairing Hand
Serum verzacht ook de effecten van
psoriasis.
Lactococcus ferment lysaat
Een ander belangrijk fenomeen dat
speelt, is een evenwichtig microbioom
op de huid. Het zijn met name de
goede bacteriën die de slechte
bacteriën moeten overwinnen en
vernietigen. Het veelvuldig gebruik
van huidontsmettende middelen
biedt een doeltreffende kortdurige
bescherming voor kortstondige bloot
stelling, maar is eveneens nefast voor
een goed werkend microbioom. De
rijke hoeveelheid van ontsmettende
alcohol kan moeilijk het onderscheid
maken tussen goede en slechte
bacteriën en doodt dan ook beide
species.
Door opname van Lactococcus
ferment lysaat willen we het gezonde
huidbioom terug herstellen. Lactococus
ferment lysaat bevat cytoplasma en
fragmenten van de celwand die de
immuniteit van onze cellen verbetert.
Deze melkzuur producerende bacterie

werkt in op de celregeneratie en
exfoliatie van de huid.
- Het bevordert de celgroei.
- Het bevordert de productie en
opname van de belangrijkste
ingrediënten die de kwaliteit en
stevigheid van de huid activeren.
- Het verhoogt de productie van
antimicrobiële peptiden.
- Het activeert de natuurlijke
desquamatie (afschilfering).
- Het garandeert een actieve
huidvernieuwing.
- Het verhelpt de problemen van
een droge gevoelige huid.
Een suspensie van wassen,
gebaseerd op caprylic/capric
triglyceride en Carnauba Was
Een complex van wassen dat
een blijvende film vormt op de
huid zonder deze daarbij af te
sluiten. Deze extra beschermlaag
voor de huid beschermt tegen
harde klimatologische invloeden.
Het vormt een ultrafijne microfilm van
0,3 µm die uitzonderlijk comfortabel
en niet vet aanvoelt.
Bij een normale kamertemperatuur van
21°C telt de microcirculatie ongeveer
450ml/min en gebruikt daarvoor
zowat 8,5 % van de bloedtoevoer.
Het doel hiervan is het op pijl houden
van de lichaamstemperatuur.
Tijdens
koude
klimatologische
perioden daalt echter de micro
circulatie in de huid naar zo’n 30 ml/
min daar de bloedvaten zich sluiten om
verder vochtverlies tegen te werken.
Door opname van dit ‘wassen’
complex zal Nannic Ultra Repairing
Hand Serum de huid beschermen
tegen vochtverlies en tegen de effecten
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van een al te sterke temperatuurdaling
in de huid.
Vitamine E
Vitamine E en Helianthus Annuus
Zaadolie werken als antioxidant. Het
wordt gewonnen uit sojabonenolie en
wordt opgelost in zonnebloemolie.
Het bevat een natuurlijke samenstelling
van gemengde tocoferolen (vit. E) en
biedt effectieve bescherming tegen
oxidatieve invloeden. Deze antioxidanten beschermen de gebruikte
oliën in de samenstelling tegen
oxidatie zodat deze oliën hun
huidverbeterende werking behouden.
Squalaan
Squaleen is een stof die van nature in
ons lichaam voorkomt. Baby’s hebben
de hoogste concentratie en tussen het
30ste en 40ste levensjaar neemt de
hoeveelheid drastisch af.
Squaleen is eigenlijk Omega 2.
Het is m.a.w. een vetzuur. Vroeger
werd Squalaan uit de lever van
diepzeehaaien gehaald, maar de
door Nannic gebruikte vorm kent
een plantaardige oorsprong uit
olijven. Squalaan wordt in de huid
zelf omgevormd tot lichaamseigen
Squaleen en vult hierdoor de
verminderde productie ervan aan.
Lichaamseigen Squaleen is een
sterk anti-oxidant dat de schadelijke
gevolgen van UV-straling, slechte
voeding (suikers), roken en pollutie
voor de huid neutraliseert. De fijne
olie van Squalaan vermengt zicht
makkelijk met het huideigen Squaleen
en versmelt er als het ware mee.
Squalaan is een must voor iedere
huid met een probleem aan de
huidbarrière.
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