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CENTRUM VOOR HUIDVERBETERING

SOULSOUP is een centrum voor huidverbetering gestart door 

mezelf, Katrien Kenens, in 2015 te Paal-Beringen. Na jarenlange 

ervaring en tal van specialisaties op gebied van huidverbetering, 

zowel in binnen- als buitenland, heb ik SOULSOUP geopend om 

mijn kennis en passie verder uit te dragen. 

In SOULSOUP draait het niet om beauty, maar wel om het creëren  

van jouw meest gezonde huid ooit, op de meest gezonde manier 

en dat mede vanuit een gezond lichaam en een harmonieuze 

geest. Dan straal je altijd. 

katrien



KENNIS EN PASSIE

De huid is altijd mijn grootste fascinatie geweest. Ze kan ons zoveel vertellen  
en toch luisteren we er zo weinig naar. Het is algemeen gekend dat  
behandelingen en producten worden uitgekozen op basis van een algemeen  
huidtype, dat mensen meer en meer foutief op producten reageren en dat er 
meer fabeltjes zijn dan effectieve wijsheden als het aankomt op de gezond-
heid van de huid. In dat opzicht werd mijn drang naar meer kennis getriggerd 
waardoor ik na mijn studies naar LA trok om meer te weten te komen over 
het leven van de huid.

Het International Dermal Institute in LA is een wereldwijd gevestigd instituut 
om het niveau van de huiddeskundige te verhogen. Schoonheidsspecialistes, 
huidtherapeuten, dermatologen, chemici,… komen er samen om onderzoek  
te doen en zich te laten bijscholen tot het hoogste niveau. Een nieuwe  
wereld ging voor me open. Ik wurmde me door stapels boeken, woonde tal 
van opleidingen bij over Chinese gelaatsanalyse, facts&falses over de huid 
e.d.m. Maar het hard werk loonde zich. Ik studeerde af tot Dermalogica  
Expert. 

Hiermee behaalde ik de hoogste graad in het uitvoeren van gelaatsbehan-
delingen en bijbrengen van gezond huidadvies. Tot op de dag van vandaag 
blijf ik me bijscholen aan onafhankelijke instituten om mijn kennis over de 
huid te verbreden en elke behandeling in SOULSOUP naar het allerhoogste 
niveau te tillen. Wetenschap verandert, wij veranderen. En de kennis binnen  
SOULSOUP evolueert mee. Nog steeds ben ik verwonderd van de prachtige 
signalen die onze huid ons geeft en wat ze ons kan vertellen. Graag deel ik 
dit inzicht met jou in SOULSOUP.
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“De huid is altijd  
mijn grootste  
fascinatie geweest.”



#no
nonsense

just
honesty
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PERSOONLIJK EN GEZOND

Zoals eerder gezegd, is kennis de sleutel tot een gezonde huid. Iedere huid 

is anders. Je huid is een orgaan dat, net zoals andere organen, mee functio-

neert met de rest van je lichaam. Ze groeit van binnenuit en langs buiten zie 

je de grote beschermlaag. Jouw huid is dus uniek, net zoals jij. Jouw huid 

reageert anders op een ‘potje’ dan bijvoorbeeld de huid van je beste vriendin. 

De juiste ingrediënten creëren een gezonde huid, maar onjuiste ingrediënten 

kunnen enorme schade berokkenen.

In SOULSOUP berusten we op de kracht van personalisatie d.m.v. een  

correcte huidanalyse, een luisterend oor en een vat aan kennis. Op deze 

manier kunnen we de beste en juiste behandeling/producten uitkiezen voor 

jouw huid. Daarom zijn onze behandelingen gerangschikt op basis van tijd. 

Aan de start van iedere behandeling gebeurt een huidanalyse en van daar-

uit bepalen we welke ingrediënten jouw huid op dat moment nodig heeft. 

Dit kan iedere keer anders zijn, want ook jouw huid leeft en verandert.  

Iedere behandeling is een verrassing, maar een verbluffend resultaat is altijd  

gegarandeerd. 

Verder kies ik enkel voor gezonde en doeltreffende producten. Ingrediënten  

zoals parfum, synthetische kleurstoffen, verstoppende mineralen oliën en  

andere huid beschadigende bestanddelen vind je nooit terug binnen 

SOULSOUP. We kiezen enkel en alleen voor ingrediënten die zich reeds  

bewezen hebben van gezonde resultaten. SOULSOUP omarmt de eigenheid  

van je huid en laat de krachtpunten van je huid floreren. Samen zoeken we 

naar gezonde oplossingen.



“een gezonde huid  
heeft een 
gezond lichaam”
 

TOTAALBEHANDELING MET DIEPGANG

Als huidexpert van SOULSOUP wil ik je huid beter leren kennen. 
Daarvoor moet ik verder gaan dan enkel boekenwijsheid en is 
jouw huidverhaal belangrijk. Vaak wordt verondersteld dat dit  
verhaal enkel hetgeen is wat je ziet op je huid. Maar je huid kan 
veel meer vertellen dan dat. Merk jij het ook dat bij ongezonde 
voeding, je huid onzuiverder is? Of wanneer je slecht slaapt, dat je 
ogen zwaar worden? Of wanneer je langdurige medicatie neemt, 
je huid gevoeliger wordt? Of wanneer je veel stress hebt, je huid 
wel eens kan jeuken of puistjes krijgt? Deze en tal van andere 
omstandigheden beïnvloeden je huid. Daarom starten we elke 
eerste behandeling met een intakegesprek. Ik leer je levensstijl, 
en daardoor de levensstijl van je huid, beter kennen en kan je tips 
meegeven om je huid van binnenuit in balans te brengen.

Een gezonde huid heeft een gezond lichaam. Zowel vanbinnen  
als vanbuiten. Dat vereist heel wat huid- en  lichaamskennis.   
Daarom heb ik me ook bijgeschoold tot  Epigenetisch Huid- 
therapeut. Tijdens deze opleiding leer ik bepaalde huidproblemen  
dieper te linken aan algehele gezondheidsproblemen of -on- 
gemakken. Hierdoor kan ik je huid nog beter begrijpen en 
begeleiden met voedingsadvies en/of orthomoleculair advies 
omtrent de juiste voedingssupplementen voor een gezonde huid 
van binnenuit.
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#byebye 
stress 

#zzzzzen 
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MEER DAN ENKEL THEORIE

Stress is een van de grootste boosdoeners voor een onrustige 

huid. En laat ons eerlijk zijn, wie heeft hier geen last van?

Iedere behandeling in SOULSOUP is gericht op huidverbetering,  

gecombineerd met een zengevoel. Onze aromatische geur- 

therapie, gepersonaliseerde muziek, gezellige sfeer en rust- 

gevende aardtonen brengen je terug bij jezelf. Een oase van  

innerlijke rust creëert zich rondom je en je voelt je even weg van 

de wereld.

Hierdoor verkrijg je niet alleen een effectief ontspannings- 

moment, maar ook de rust om jezelf en je huid te accepteren  

zoals ze is, want vaak leiden huidproblemen tot grote onzeker- 

heden. Neem van mij aan: jouw schoonheid reikt veel verder 

dan een puistje of een plotse rimpel. Schoonheid start bij jezelf  

accepteren, trots zijn op jezelf en in harmonie staan met jezelf. 

Ontspan en verbind jezelf met een groter geheel. Pas dàn ga je 

stralen.

Begrijp dat kleine imperfecties aanduidingen zijn van wat er 

in jouw levensstijl, lichaam en geest omgaat. In SOULSOUP  

verbinden we jouw innerlijke zelf met de gezondheid van je huid. 

Na je bezoek aan SOULSOUP stap je niet enkel buiten met een 

stralende huid, maar je gooit ook je rugzakje vol stress af in ruil 

voor een warm moment voor jezelf.



EXTRA INFO

Er zijn verschillende manieren om meer info in te winnen over 
SOULSOUP. Hieronder vind je de nodige kanalen terug.

BY PHONE 
Telefonisch contact opnemen met Katrien: +32 471 24 58 13

BY MAIL 
Contact opnemen via email: info@soulsoup.be

ONLINE 
Meer info over behandelingen en prijzen: www.soulsoup.be

STAY CONNECTED
Meer SOULSOUP-belevening? Volg ons dan op social media:

  @mysoulsoup
  @mysoulsoup

SEE YOU SOON
Buitingstraat 71, 3583 Paal-Beringen
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 let’s  
connect
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#seeyousoon
#xoxo



#sohappytohaveyou
#xoxo


