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Veroudering rondom het ooggebied

Er zijn verschillende omgevings- en leefstijlfactoren 
die bijdragen aan huidveroudering en meestal 
wordt het gebied rondom de ogen als eerste aang-
etast. Extrinsieke factoren die bijdragen zijn onder 
meer blootstelling aan UV-, HEV- en infraroodlicht, 
evenals vervuiling die resulteert in een aanval door 
vrije radicalen, DNA-schade, telomeerverkorting 
en TEWL. Intrinsiek vertragen huidprocessen met 
de leeftijd en zien we een vermindering van regen-
eratie- en herstelprocessen.

Energie van de zon

Zonlicht bestaat uit drie soorten straling: ultravio-
lette straling (UV), zichtbaar licht en infraroodstral-
ing (IR).

Ultraviolette straling:

Het meeste natuurlijke UV-licht dat mensen te-
genkomen, komt van de zon. Slechts ongeveer 
5% van het zonlicht is UV. Van de zonne-energie 
die de evenaar bereikt, is 95% UVA (315-400nm) 
en 5% is UVB (280-315nm). Geen meetbare UVC 
(180-280nm) van zonnestraling bereikt het aar-
doppervlak, omdat ozon, moleculaire zuurstof en 
waterdamp in de bovenste atmosfeer de kortste 
UV-golflengten volledig absorberen. UVC wordt 
echter nog steeds aangetroffen in alledaagse ap-
paraten zoals fluorescentielampen die zowel UVA- 
als UVC-stralen afgeven. De UV die door deze 
lampen wordt gegenereerd wordt geabsorbeerd 
door de fosforcoating op het glas van de lamp, 
helaas zijn er microscopisch kleine scheurtjes 
(vanwege de ronde vorm) in deze coating gevon-
den, waardoor de DNA-beschadigende UV er-
doorheen komt. [1] 

Andere UV-bronnen zijn onder meer zonnebank-
en, blacklights, uithardingslampen, kiemdodende 
lampen, kwikdamplampen, halogeenlampen, 
sommige soorten lasers en LED. [12]   

Extrinsieke oorzaken van veroudering[12]

Energie van de zon

#UV



#HEV & IR

High energy visible light (HEV):
HEV heeft een golflengte van 400-740nm en is 
goed voor ongeveer 50% van het totale zonnespec-
trum. Hoewel het iets langer is dan UVA, overlapt 
het het bereik. Blauw licht heeft een golflengte van 
380-500nm en is de reden waarom we de lucht 
als blauw waarnemen op een onbewolkte dag. De 
dreiging van blauw licht stopt niet als de zon on-
dergaat. Blauw licht wordt ook uitgestraald door 
veelvoorkomende apparaten zoals televisies, flu-
orescentielampen, LED, computerschermen en 
smartphones. Ongeveer 20% van het zichtbare licht 
bereikt de hypodermis. [12, 23, 27]

Infraroodlicht:
Hoewel IR onzichtbaar is voor het menselijk oog, 
kan het als warmte worden gevoeld. Een of andere 
vorm van IR wordt door veel objecten uitgezonden, 
van de hitte van lichten, de warmte van een gezellig 
haardvuur tot de hitte van een zomerdag.

IR heeft zijn eigen golflengtebereik. IR-B (1400-
3000nm) en IR-C (3000nm-1mm) veroorzaken een 
aanzienlijke stijging van de huidtemperatuur en 
worden voornamelijk in de epidermis geabsorbeerd, 
terwijl IR-A (760-1400nm) wordt geabsorbeerd in 
de epidermis, dermis en subcutis zonder een signif-
icante stijging van de huidtemperatuur. [4, 12] 

Het effect van blauw licht op de huid:
Zichtbaar licht stimuleert de productie en uiting van 
MMP-1, een matrixmetalloproteïnase-enzym dat 
verantwoordelijk is voor het degenereren van col-
lageen- en elastinevezels. IL-1 (interleukine 1), een 
pro-inflammatoire cytokine en ROS (reactive oxygen 
species) worden ook geactiveerd. Studies hebben 
aangetoond dat blauw licht de reproductie van ke-
ratinocyten vermindert en de differentiatie van ke-
ratinocyten stimuleert (keratinisatie en uiteindelijk 
cornificatie). De genexpressie van fibroblasten en 
lipiden van het stratum corneum worden veranderd 
door blootstelling aan blauw licht. Blauw licht vero-
orzaakt merkbaar langdurige hyperpigmentatie. [12, 

23, 28] 

Absorptiediepte van UV, HEV, IR-straling [12]

• Activeert de vorming van vrije 
radicalen

• Verhoogt oxidatieve stress
• Beschadigt DNA-weefsel
• Verzwakt collageen en elastine
• Versnelt huidveroudering
• Leidt tot hyperpigmentatie
• Veroorzaakt inflammatie



Het effect van UV en IR op de huid:
Alle UV-golflengten dragen bij aan photo-ageing. Acute 
blootstelling kan leiden tot zonverbranding, waarbij de kera-
tinocyten apoptotische routes activeren en afsterven. Bloot-
stelling aan UV- en infraroodstraling heeft een cumulatief 
effect op verschillende cellen en systemen in de huid zoals:

• Het aantal melanosomen zal toenemen om meer mela-
nine te produceren om de keratinocyten te beschermen.

• In korte tijd worden meer keratinocyten geproduceerd 
om de huid te beschermen, wat resulteert in overmatige 
keratinisatie.

• De ontstekingsreactie wordt geavtiveerd.
• In de aan UV-straling blootgestelde huid zijn meer mela-

nofagen en mestcellen aanwezig.
• Het ROS-niveau zal toenemen.
• MMP's zoals collagenase, elastase en hyaluronidase zu-

llen toenemen om beschadigde structuren te elimineren.
• Vitamine C wordt geoxideerd en vitamine A-celrecep-

toren worden geneutraliseerd.
• Resulteert uiteindelijk in DNA-schade, wat op zijn beurt 

leidt tot het ontstaan van dochtercellen met dezelfde 
'beschadigde' genetische code. DNA kan muteren met 
als gevolg huidkanker. [24, 25, 26, 27]  

#UV & IR

Fysiologisch bruiningsproces[27]

UV-licht genereert ROS[27]



#Luchtvervuiling

Luchtvervuiling
We leven in een veranderende wereld. Mensen leven 
langer, technologie vordert in een snel tempo, luchtver-
vuiling neemt toe en meer mensen wonen in stedelijke 
gebieden. De sensibiliserende en verouderingseffecten 
van de moderne levensstijl worden onvermijdelijk. Ver-
vuiling draagt 8 keer meer bij aan huidbeschadiging dan 
de zon. Stedelijke gebieden hebben hogere niveaus van 
fijnstof (PM), stikstofdioxide (NO2) en polycyclische aro-
matische koolwaterstoffen (PAK's).

Fijnstof, zoals verbrandingsdeeltjes, organische 
verbindingen en metalen, hebben een diameter van 
ongeveer 1,5 micron en stof, pollen en schimmels zijn 
kleiner dan 10 micron. Om in perspectief te plaatsen 
hoe klein dat is: een mensenhaar is 50-70 micron en 
strandzand heeft een diameter van ongeveer 90 micron. 
Vervuilingsdeeltjes kunnen daardoor de huid binnendrin-
gen en ontstekingen veroorzaken. 

Door verkeers- en industriële vervuiling komen nan-
odeeltjes vrij die oxiden (NOx) en vluchtige organische st-
offen (VOS) bevatten. Ozon op leefniveau wordt gevormd 
in de aanwezigheid van zonlicht, waar de verontreinigen-
de stoffen chemisch reageren. Deze ozon is in verband 
gebracht met een vermindering van 50% van de natuurli-
jke microflora van de huid en veroorzaakte DNA-schade 
en verminderde cellulaire ATP (energie). [12, 30, 31]

Het effect van luchtvervuiling op de huid
• Cellulaire oxidatie en verslechtering van epidermale 

lipiden.
• Beschadiging van de huidbarrière en verminderde 

barrièrefunctie.
• Vervuiling maakt de huid kwetsbaar voor oververhit-

ting, branderigheid en roodheid.
• Verhoogde gevoeligheid, irritatie, rosacea en onge-

mak.
• Vroegtijdige veroudering, lijntjes, rimpels en DNA-

schade.
• Hyperpigmentatie als gevolg van verhoogde melano-

genese.
• Groot risico op PIH.[12, 29] 

Groottevergelijking van PM-deeltjes[30]

Effect van luchtvervuiling op de huid[29]

Vorming van (slechte) ozon[30]



#Telomeerverkorting

Telomeren
Telomeren vormen 'kapjes' aan de uiteinden van chro-
mosomen om het DNA te beschermen tegen afbraak. Bij 
elk vernieuwingscyslus gaat een klein deel van de telo-
meer verloren. Na verloop van tijd wordt de telomeer  te 
kort en steft de cel af (apoptose) of komt in een staat van 
cellulaire senescentie - de cellen kunnen niet meer delen 
en hebben in veel gevallen een onnauwkeurige vorm en 
functie als gevolg van schade aan/mutatie van het DNA. 
Ongeveer 30% van de telomeerlengte gaat verloren tij-
dens de volwassenheid.

Telomerase wordt tot uiting gebracht door cellen die zich 
regelmatig moeten delen, zoals de epidermale cellen. Dit 
enzym heeft het vermogen om beschadigde telomeren 
te herstellen. De fibroblasten in de dermis zijn ech-
ter telomerase-negatief, deze cellen hebben een limiet 
(Hayflick-theorie) aan het aantal passages (mitosecycli) 
dat elke cel kan doorlopen voordat ze afsterven of in een 
staat van senescentie (veroudering) raken. [25] 

Telomeerverkorting [33]

Normale cel versus senescente cel [32]



#Periorbitale ageing

Tekenen van veroudering rond de ogen
Trans epidermaal vochtverlies (TEWL)
De huid rond de ogen absorbeert en verliest vocht en is 
als zodanig vatbaar voor transepidermaal vochtverlies. 
Met slechts een paar talgklieren is er weinig talg om de 
huid te beschermen tegen vochtverlies. [34]

Donkere kringen en wallen
Naarmate we ouder worden, wordt de huid dunner en 
verliest geleidelijk de vetsamenstelling in de onderste la-
gen. Aangezien de huid rond de ogen al dun is, wordt 
deze transparant. Hierdoor valt de blauwachtige kleur 
van bloedvaten in het gebied meer op. Dit wordt verd-
er versterkt door een slechte bloedsomloop onder de 
ogen, wat resulteert in minder zuurstofrijk bloed en vas-
culaire congestie.

Fragiele haarvaten kunnen gemakkelijk lekken of brek-
en, waardoor de hemoglobine in de omliggende weef-
sels lekt. De afbraak van hemoglobine veroorzaakt de 
ontwikkeling van gepigmenteerde afbraakproducten, 
waardoor donkere kringen zichtbaar worden. [34, 35, 36]  

Verlies van structurele integriteit (LOSI)
Desquamatie en celvernieuwing vertragen met de leeft-
ijd, wat resulteert in het dunner worden van de dermis. 
Wondgenezing en huidherstelmechanismen vertragen 
ook. Na verloop van tijd verliest de huid elasticiteit, door-
dat elastine- en collageenvezels  zich ontrafelen en de 
eiwitten zich aan suiker binden om geavanceerde gly-
catie-eindproducten (AGE's) te vormen. Verhoogde 
suikerspiegels en blootstelling aan UV-straling versnellen 
dit proces.

Naarmate we ouder worden, krimpen het beni-
ge gezichtsskelet en de vetkussentjes, wat result-
eert in minder steun voor de bovenliggende spieren 
en zachte weefsels. Dit kan resulteren in dramatische 
gezichtsveranderingen zoals ingevallen ogen, diepe 
traangootjes, platte wangen en dunne lippen die bijdra-
gen aan een vermoeid en verouderd uiterlijk. [34, 35, 36]

Uitdroging rond de ogen

Structurele huidveranderingen met de  
leeftijd [37]

Donkere kringen en wallen rond de ogen



#Lapacho-schorsextract

Wat is Lapacho-schorsextract?
Lapacho, levensboom, Pau d’arco, Tabebuia Impetigino-
sa verwijzen allemaal naar een Amazone-trompetboom 
waarvan de binnenbast of taheebo in de traditionele ge-
neeskunde wordt gebruikt om blaas- en maagaandoe-
ningen en infecties te behandelen. De bast is rijk aan 
naftochinonen, met name lapachol en bèta-lapachon, 
die kankerbestrijdende eigenschappen hebben, evenals 
vetzuren en vitamine E (α- & γ-tocoferol). Lapacho is de 
nationale boom van Paraguay. [10, 16, 17, 20, 21]

Hoe werkt Lapacho-schorsextract in de 
huid? 
Lapacho-schorsextract bevat quercitine, een anti-ox-
idant die reactieve zuurstofsoorten (ROS) bestrijdt. Vi-
tamine E beschermt de celmembranen tegen lipideper-
oxidatie en verbetert huidherstel. Lapacho schorsextract 
kan de uiting van pro-inflammatoire signaalmoleculen 
zoals prostaglandinen, stikstofmonoxide (NO) en leukot-
rieën B4 remmen. [10, 20, 21]

In-vitro onderzoeken met Lapacho-schorsextract wezen 
op een vermindering van 53,6% van de telomeerverko-
ring als gevolg van veroudering. De belangrijkste genen 
van het telomerasecomplex werden gereguleerd en cel-
lulaire veroudering vertraagd. In-vivo onderzoeken heb-
ben een vermindering van 21,6% van de rimpeldiepte 
aangetoond, waardoor fijne lijntjes en rimpels minder 
zichtbaar worden. Uit hetzelfde onderzoek bleek een 
toename van de hydratatie van de huid met 17,9% en 
een verbetering van de uitstraling van de huid met 24,4% 
na het aanbrengen van 3% Lapacho-crème tweemaal 
daags gedurende 28 dagen. [2]

Een onderzoek met 33 vrouwen die gedurende 56 da-
gen tweemaal daags 2% Lapacho rond de oogcontour 
aanbrachten, gaf een verbetering van 7,6% aan in de ste-
vigheid van de huid van de bovenste oogleden. [2]

IN VITRO effectiviteit: telomeerverkorting 
& cellulaire senescentie [2]

De Lapacho boom [16]

IN VIVO effectiviteit: rimpeldiepte [2]

IN VIVO effectiviteit: stevigheid [2]



Voordelen voor de huid

•	 Vermindert fijne lijntjes en rimpels

•	 Verstevigt de huid van de bovenste oogleden

•	 Verbetert de uitstraling van de huid

•	 Verheldert

•	 Hydrateert

•	 Anti-oxidant

•	 Ontstekingsremmend

#Lapacho schors-extract



#Ectoïne

Wat is Ectoïne?
Ectoïne komt van nature voor in tal van soorten bacte-
riën, maar kan ook synthetisch worden vervaardigd. Het 
is een aminozuurderivaat met een laag molecuulgewicht 
dat bekend staat als een stressbeschermend molecuul 
extremolyt. Extremolyten zijn stoffen die micro-organis-
men en planten beschermen die worden blootgesteld 
aan schadelijke omgevingsfactoren zoals extreme hitte, 
kou, UV-straling, vervuiling, droogte en HEV. [3, 8, 18]  

Hoe werkt Ectoïne in de huid?
Ectoïne is een waterbindende, waterdragende osmolyt; 
het helpt de vochthuishouding in de huidcellen op peil te 
houden. Studies hebben aangetoond dat Ectoïne tot 7 
dagen lang hydratatie biedt.

Ectoïne herstelt en versterkt de huidbarrière en de 
celmembranen. Het is aangetoond dat de fysieke toe-
stand van het celmembraan de reactie van de cel op ex-
terne stressorten beïnvloedt. Door de vloeibaarheid van 
het membraan te verhogen, wordt de uiting van pro-ion-
flammatoire signaalmoleculen verminderd en worden 
celherstelprocessen verbeterd.

Door watermoleculen aan te trekken, te dragen en te 
binden nabij de celmembranen, wordt een beschermend 
en stabiliserend complex gevormd dat de impact van ex-
terne stressorten zoals TEWL, UV- en HEV-licht en fijn-
stof vermindert.

Studies waarbij 2% Ectoïne-crème gaven een verbeter-
ing van 7,5% van de elasticiteit en een vermindering van 
52% van de ruwheid van de huid aan. Er wordt veronder-
stelt dat Ectoïne het verouderingsproces kan vertragen 
door eiwitafbraak en andere schade veroorzaakt door 
omgevingsfactoren zoals UV-straling tegen te gaan. [3, 

8, 11, 18]

Ectoïne stabiliseert membranen en verhoogt 
membraanfluïditeit [8]

Ectoïne voorkomt de afgifte van  
stressmediatoren [8]

Chemische structuur van Ectoïne [8]



#Ectoïne

Voordelen voor de huid

•	 Vermindert fijne lijntjes en rimpels

•	 Beschermt tegen UV-geïnduceerde oxidatieve stress

•	 Beschermt tegen IR-A en blauw licht op celniveau

•	 Beschermt tegen milieuvervuiling

•	 Beschermt het immuunsysteem van de huid

•	 Versterkt de afweermechanismen

•	 Beschermt, herstelt en versterkt de huidbarrière

•	 Beschermt celmembranen

•	 Zorgt voor langdurige hydratatie

•	 Vermindert TEWL

•	 Vermindert droogheid en schilfertjes

•	 Verbetert de huidtextuur

•	 Ontstekingsremmend

•	 Vermindert roodheid

•	 Vermindert de grootte en duur van psoriasis-laesies



#Hyaluronzuur

Wat is laagmoleculair Hyaluronzuur?
Ook bekend als hyaluronan, komt Hyaluronzuur (HA) van 
nature voor in de extracellulaire matrix van de meeste 
cellen. Het maakt deel uit van onze GAG's (glycosami-
noglycanen) die lange onvertakte suikers of polysaccha-
riden zijn die door fibroblasten worden geproduceerd om 
onder andere de integriteit van collageen en elastine te 
behouden.

Natrium Hyaluronaat is de zoutvorm van Hyaluronzuur, 
dat een stabieler molecuul is. Met een molecuulgewicht 
lager dan 500kDa zal het door de huid worden opge-
nomen. Het is belangrijk op te merken dat Hyaluronzuur 
met een hoog moleculair gewicht op het huidoppervlak 
werkt om direct een hydraterend filmlaagje te vormen ter 
bescherming tegen TEWL.

HA wordt verkregen uit de biofermentatie van 100% 
natuurlijke non-GMO plantaardige hulpbronnen en door 
bacteriële of microbiële fermentatie. [5, 6, 9, 15, 19]

Hoe werkt laagmoleculair Hyaluronzuur in 
de huid?
Studies hebben aangetoond dat laag moleculair Hyal-
uronzuur de expressie beïnvloedde van genen die ver-
antwoordelijk zijn voor de proliferatie van keratinocyten 
en de vorming van intercellulaire tight junction-com-
plexen waarvan bekend is dat ze worden verminderd bij 
een door UV-beschadigde en verouderde huid. In-vivo 
effecten toonden een opermerkelijke vermindering van 
rimpeldiepte, verhoogde elasticiteit en significante hy-
dratatie met laag moleculair Hyaluronzuur (50 kDa).

IN VIVO effecten van laagmoleculair (50kDa)  
hyaluronzuur [9]

Hyaluronzuur [5]

Molecuulgewicht en penetratie [5]



#Hyaluronzuur

HA is een krachtige hydrator die vocht in de huid aantrekt 
en bindt. Deze actie verhoogt de hydratatie, biedt een me-
dium voor verspreiding van metabolieten, voedingsstoffen 
en hormonen en maakt de huid voller.  [5, 9, 15, 19]

Een recent onderzoek bij 40 vrouwen toonde een toename 
van 63% van de hydratatie van de huid, een verbetering 
van 64% van de gladheid van de huid, een toename van 
volheid met 60%, fijne lijntjes werden verminderd met 31% 
en rimpels met 14% na tweemaal daags, 6 weken lang 
laagmoleculair hyaluronzuur te hebben aangebracht. [22]  

Voordelen voor de huid

•	 Vermindert fijne lijntjes en rimpels

•	 Vermindert rimpeldiepte

•	 Verbetert de elasticiteit rond de ogen

•	 Plumpt de huid

•	 Anti-oxidant

•	 Verbetert de hydratatie

•	 Bevordert herstel van de huidbarrière

•	 Wondgenezende eigenschappen

•	 Ontstekingsremmend

Voor en na 6 weken van het aanbrengen van 
laagmoleculair hyaluronzuur [22]



#E.Y.E. lift serum

pHformula's innovatie: E.Y.E. lift serum

HOOFDINGREDIËNTEN

- Lapacho schors-extract

- Ectoïne

- Hyaluronzuur

INDICATIES

•	 Aanbevolen voor alle huidtypen

•	 Fitzpatrick I – VI

•	 Fijne lijntjes en rimpels

•	 Vroegtijdige veroudering

•	 Verlies van uitstraling

•	 Verlies van stevigheid

•	 Donkere kringen en wallen

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Rol twee keer met zachte druk onder elk oog de 
binnenste naar de buitenste hoek.

2. Dep zachtjes met je ringvinger in opwaartse bewe-
ging rondom de ogen totdat het volledig is geabsor-
beerd.

3. In de ochtend, avond en indien nodig gedurende de 
dag aanbrengen.



#E.Y.E. lift serum

E.Y.E. lift serum voordelen

•	 Beschermt de huid tegen stressfactoren

•	 Voorkomt cellulaire huidbeschadiging door UV-straling

•	 Beschermt tegen schade door omgevingsinvloeden

•	 Vermindert rimpels, wallen en droogheid

•	 Verstevigt de huid van de bovenste oogleden

•	 Egaliseert de teint

•	 Verbetert de uitstraling

•	 Voorkomt pigmentatie veroorzaakt door blauw licht

•	 Versterkt en beschermt het afweersysteem

•	 Verbetert het vochtgehalte van de huid langdurig
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