
Natuurlijke behandeling van Acne 
 

Veel middelen die er momenteel op de markt zijn om acne aan te pakken, zijn te agressief voor de 
huid en bieden op de langere termijn geen oplossing. 
Om acne op een natuurlijke te behandelen is het gebruik van producten met de Nieuw Zeelandse 
Active Manuka Honey UMF 15+ en Manuka olie zeer effectief gebleken.  
 
Er wordt gebruik gemaakt van de combinatie;  

• Pure Manuka olie (uit de East Cape) om de acne aan te stippen, 
• Active Clear Manuka Honey Cream, met 30% Active Manuka Honey UMF 15+ 
• Manuka Facial Cleanser. 

 
Active Manuka honey werkt ontstekingsremmend en bevordert het genezingsproces van de huid. 
Daarnaast zorgt de honing voor een goede vochtbalans van de huid, het voorkomt uitdroging en 
helpt het ontstaan van littekens voorkomen.  
 
Toepassing: 
Het is van belang dat de huid consequent 's morgens en 's avonds wordt verzorgd.  
Reinig de huid met de Manuka Facial Cleanser. 
Breng de Manuka olie (met een wattenstokje) op de puistjes aan.  
Smeer vervolgens de met acne aangedane huid in met de Active Clear Cream. 
 

• Je kunt eventueel wekelijks je huid scrubben met Harvest Crush, een zachte exfoliant met 
actieve Manuka honing en zeer fijn gemalen druivenpitten en Manuka honing.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Het totaalpakket voor de aanpak van acne bevat;  
   Manuka Facial Cleanser 
   een flesje pure Manuka olie  
   en een tube Active Clear Cream    
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Active Manuka honey en Manuka olie: 
Active Manuka honey heeft een zeer hoge antibacteriële activiteit (werking) en 

heeft antiseptische-, vochtregulerende- en huidherstellende eigenschappen. 

Vanwege deze heilzame werking wordt de Active Manuka honey in pure vorm en 

in combinatie met zachte natuurlijke oliën in diverse huidverzorgingscrèmes 

verwerkt. 

Bij de medicinale crèmes wordt er 30% Active Manuka honey UMF 15+ gebruikt 

in combinatie met pure Manuka olie. 

 

Manuka olie is een pure natuurlijke essentiële olie, die effectief is in de verzorging 

van het lichaam. Door haar bijzondere eigenschappen bestrijdt Manuka olie een 

breed scala aan bacteriën en schimmels. Manuka olie is antibacterieel, 

schimmeldodend, werkt huid-regenererend en kalmerend op de huidzenuwen.   

De olie werkt slijmoplossend, ontstekingsremmend, is anti-reumatisch en 

jeukstillend. 

De Manuka olie wordt toepast in pure vorm, of in combinatie met een natuurlijke 

draagolie en wordt tevens verwerkt in huidverzorgende crèmes. 

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat Manuka olie vele malen  

(20 tot 30 maal) effectiever is dan de Australische tea tree olie. Bovendien is de 

Manuka olie door het lagere percentage cineol zachter voor de huid.  

 


