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De Dode Zee is een rijke bron van heilzame mineralen,

zouten, enzymen die ons lichaam nodig heeft om goed

te kunnen functioneren. Al in de oudheid wist men dat.

Volgens overlevering zou Cleopatra haar poezelige

huidje onder meer te danken hebben aan het baden in

de Dode Zee. Of dat waar is weet niemand, wel staat

vast dat de huid baat heeft bij Dode Zee-producten.
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Dode Zee-mineralen, zouten en spoorelementen hebben
een enorm toepassingsgebied binnen de cosmetica. Zij
bevorderen de celstofwisseling van de huid, versterken
het immuunsysteem en houden de vochthuishouding op
peil. Ze zijn niet alleen heilzaam voor de gezonde huid,
maar ook inzetbaar bij tal van huidproblemen, gewrichts-
ontstekingen, stress en stofwisselingstoornissen. Producten
met deze bestanddelen zijn dus zowel cosmetisch als
therapeutisch inzetbaar.

Historie
Goed voorbeeld daarvan is huidverzorgingsmerk 
La Cure. Dit compacte merk biedt tal van herstellende
en ontspannende instituutsbehandelingen, onder 
meer tegen eczeem, cellulite, acne en de vochtarme of
sterk gepigmenteerde huid. Het merk werd in 1994 
in Jordanië opgericht door managing director mr.
Mohammed Al-Refai. Het bedrijf exporteert de pro-
ducten naar meer dan vijftig landen wereldwijd. De lijn
bestaat inmiddels uit 22 producten, waaronder zuivere
zwarte Dode Zee-modder, vier soorten Dode Zee-zout,
zepen (bv. anti-cellulite), shampoo en douchegel, dag-
en nachtcrème, hydraterende crème, zonnebrandcrème,
exfoliërende crème, oogcrème, handcrème, voetcrème,
whitening crème, bodylotion, toner, scrub-olie, massage-
olie en cleansing milk. De producten zijn unisex en 
hebben een basic-uitstraling.
"Als je begrijpt wat het mineraliseren van de huid 
inhoudt, kun je bijna elk probleem aanpakken," aldus
importeur Brenda van den Brink. Zij importeert vanaf
juli 2003 dit merk voor de Nederlandse depositairs 
uit Jordanië, het land waar ze met hart en ziel aan ver-
bonden is.

Importeur
Als schoonheidsspecialist werkte Brenda al vanaf 2000
met de producten van La Cure. Eind jaren tachtig
maakte Brenda in haar toenmalige instituut in
Amstelveen voor het eerst kennis met het zout uit de
Dode Zee. Haar instituut was gevestigd in een buurt
waar veel Joodse mensen woonden. "Via mijn Joodse
klanten kwam ik in aanraking met Dode Zee-producten.

Zij namen zelf Dode Zee-zout in kiloverpakking mee uit
Israël, en vroegen of ik hen daarmee wilde behandelen.
Ik ben me toen gaan verdiepen in Dode Zee-producten
en het mineraliseren van de huid. Heel interessant vond
ik dat proces. Ik ben vervolgens gaan kijken welke Dode
Zee-merken er in Nederland op de markt waren en
kwam uiteindelijk vanwege de samenstelling van de pro-
ducten bij La Cure terecht. Vanaf de start van La Cure
in Nederland ben ik ook de trainingen gaan geven. Het
werkboek en de training zijn door mij opgezet."
Toen de toenmalige distributeur ermee stopte, vroeg
mr. Mohammed of Brenda het importeurschap op zich
wilde nemen en aldus geschiedde.

Mineraliseren
Mineraliseren is een andere benadering van huidverzor-
ging. Het lichaam maakt zelf geen mineralen aan, maar
heeft deze wel nodig om goed te kunnen functioneren.
De huid is goed in staat om mineralen via cosmetica op
te nemen (transepidermale en transfolliculaire resorp-
tie). Mineralen dringen door tot in de cellen, en komen

ook extracellulair voor waar ze de vochthuishouding op
peil houden. Maar dat is niet alles. Wanneer we ouder
worden, vertraagt de celdeling. Mineralen dringen door
tot in de basaalcellenlaag, waar ze de celdeling stimule-
ren. Hierdoor vernieuwt de huid zich sneller en wordt
rimpelvorming tegengegaan.
Het zout van de Dode Zee zit boordevol (meer dan 35)
mineralen. Omdat onze lichaamscellen identieke stoffen
bevatten als de zee, hebben Dode Zee-mineralen een
positief effect op de celstofwisseling. Afvalstoffen worden
versneld afgevoerd en werkzame stoffen kunnen beter
worden opgenomen. Mineralen hebben voorts een her-
stellend en regulerend effect op de huidfuncties, zoals
de natuurlijke afweer en de talgafgifte.
"De vette huid wordt zo minder vet en de droge huid
wordt minder droog," legt Brenda van den Brink uit.
"Doordat de talgklierporiën van de vette huid zich ver-
kleinen, ziet de huid er gladder en egaler uit." 
Magnesium is bij uitstek geschikt voor een droge huid,
het legt een onzichtbare film op de huid, die daarna
soepeler wordt. Dit mineraal is bovendien het anti-stress-
mineraal voor het lichaam, Iedere huid is bij mineralise-
rende cosmetica gebaat. Zeker bij acne worden goede
resultaten geboekt. "De mineralen zuiveren en desinfec-

Modder
Aan de modder van de

Dode Zee worden bijzondere

eigenschappen toegekend.

De modder is rijk aan mine-

ralen en enzymen, die de

cellen nodig hebben voor

hun stofwisseling. De enzy-

men verbeteren de opname

van de mineralen door de

huid. Modder stimuleert de

bloedcirculatie en heeft

invloed op de vorming van

rode bloedlichaampjes. 

Het bevordert de aanvoer

van voedingsstoffen en 

zuurstof in de huid. De huid

ziet er daardoor frisser en

gezonder uit.

De zwarte modder heeft

voorts een vochtafdrijvende

werking en helpt de weefsels

afvalstoffen versneld af te

voeren. Dode Zee-modder

zuivert en voedt de huid,

herstelt de elasticiteit en

gaat zo rimpels tegen.

"Het is 
belangrijk dat je 
empathie toont"

eczeem of psoriasis. Deze klanten geef ik producten 
mee in salonverpakking, omdat een tube natuurlijk geen
zoden aan de dijk zet als je hele lichaam er onder zit.
Met de producten van La Cure kunnen ze hun huidpro-
bleem onder controle houden. Ze hebben nu veel min-
der medicijnen nodig dan voorheen. Uiteraard bespreek
ik de behandeling in samenspraak met hun arts."
Heel belangrijk bij klanten met een huidaandoening is
dat de schoonheidsspecialist begrip heeft voor hun pro-

bleem, benadrukt Brenda.
"Empathie vormt een
belangrijk bestanddeel
van de behandeling. Dat
aspect komt ook aan de
orde tijdens de introduc-
tietraining voor nieuwe
depositairs."
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teren de talgklierporiën, waardoor de acne aanzienlijk
vermindert. Onder invloed van Dode Zee-mineralen
herstelt bovendien de pH-waarde van de huid zodat
bacteriële infecties worden voorkomen. Sommige mine-
ralen hebben ook een gunstige werking op de hormoon-
huishouding, die allerlei fysiologische processen aan-
stuurt.

Probleemoplossend
Wie kiest voor La Cure kiest voor probleemop-
lossende huidverzorging. Brenda heeft regel-
matig contact met een dermatoloog in Jordanië,
om op de hoogte te blijven van de nieuwste
behandelingen met Dode Zee-producten. "In
Jordanie heb je niet zozeer wellnesscentra – die
zijn momenteel wel in opkomst –, maar veel
therapeutische centra waar mensen met huid-
en gewrichtsaandoeningen onder begeleiding
van een arts komen kuren in de Dode Zee.
Die kennis neem ik mee naar Nederland en
verwerk ik in de training." 
Hoewel de producten uitermate geschikt zijn
voor de gezonde huid, trekt het merk juist ook
mensen aan met een huidaandoening, zoals
eczeem en psoriasis. Brenda: "Deze mensen
zijn altijd op zoek naar oplossingen voor hun
huidprobleem, en komen dan al snel uit bij
Dode Zee-producten. Zij gaan vervolgens op
zoek naar een schoonheidsspecialist die met
deze producten werkt.
Een aantal van mijn klanten heeft erg last van

Mr. Mohammed is
eigenaar van La Cure

De Dode Zee heeft een 
heilzame werking op de huid


