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ayurveda voor een stralende huid

~YURVEDAHEEFTHETZELFDE
EFFECT ALS LASER'
In zijn Antwerpse Carpe kliniek goochelt dermatoloog
Ilan Karavani met botoxspuiten en laserstralen, maar
aan wie het wil horen vertelt hij hoe je dezelfde resultaten kan boeken met natuurgeneeskunde.

Na tien

jaar reizen naar India voegde hij een nieuw hoofdstuk over

•

ayurveda toe aan zijn boek Uw huid.
TEKST

SOFIE VANDEN

BOSSCHE

k stap tegelijk met drie Nederlandse vriendinnen
de
Carpe kliniek van dr. Ilan Karavani binnen. Ze giechelen uitgelaten, ze genieten van hun uitje naar de schoonheidskliniek als van een terrasje of een namiddagje shoppen. Ik vraag me af of zij, en bij uitbreiding iedereen die
hier over de vloer komt, beseffen wie ze straks voor zich
krijgen. Ilan Karavani werkt als dermatoloog met botoxspuiten,fillers, volumizers en aanverwanten, maar is als
kleinzoon van een rabbijn ook een spiritueel en filosofisch
aangelegd man. Een kant van de dokter die de meeste patiënten niet te zien krijgen. Karavani is tot over de landsgrenzen heen een autoriteit op het vlak van schoonheidsbehandelingen voor de huid. Begin dit jaar goot hij zijn 30
jaar praktijkervaring in een boek: Uw huid. Het werd een
gids voor mensen die niet bij hem op consultatie (kunnen) gaan maar wel de juiste cosmetica en gezichtsverzorgingwillén kopen. Nu voegt hij er een nieuw hoofdstuk
aan toe, over de weldaden van ayurveda voor de huid. Een
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pleidooi van een dermatoloog voor natuurgeneeskunde.
Een tiental jaar geleden trok je voor het eerst naar
Indië voor een ayurvedische reinigingskuur. Waarom?
lIan Karavani: 'Natuurgeneeskunde
heeft me altijd al
geïnteresseerd. Toen was er een samenloop van omstandigheden. Een patiënt van me vertelde dat ze net terug
was uit India voor een ayurvedische reinigingskuur, en
er artsen kende. Toen heb ik de eerste stap gezet en een
reis naar Pune in India geboekt. Pune is een soort van
universiteitsstad waar ayurveda onderwezen en onderzocht wordt. Ik onderging er een reinigingskuur van drie
weken. Als dermatoloog viel me meteen het effect op mijn
huid op. Ze zat strak en voelde zacht aan. Ik legde contact
met artsen in Pune en ging me verdiepen in ayurveda.
Elkjaar keerde ik terug voor een reinigingskuur en om
in de leer te gaan bij de ayurvedische artsen. De laatste
keer dat ik ging nam ik een urenlang interview af van een
van hen, en de samenvatting daarvan zal ik als een nieuw
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hoofdstuk toevoegen aan mijn boek. Ik heb geprobeerd
om eruit te destilleren wat relevant is voor een westerling
en voor onze huid.'
Waarin schuilt volgens jou, als westers geschoold
medicus, de kracht van natuurgeneeskunde?
IK: 'De natuur is veel intelligenter dan wij. Elke keer
dat we iets uit de natuur proberen na te maken vergeten we honderden ingrediënten die de natuur er zomaar
bij denkt. Neem nu vitamine D, de vitamine die we in de
natuur via de zon aanmaken. Toen we besloten om vitamine D in te nemen merkten we dat de vitamine zich
gewoon vastzette in de aders en wat aderverkalking veroorzaakte. Tot we ontdekten dat we samen met vitamine
D ook vitamine K aanmaken. Nu nemen we vitamine D
én K in zodat ze mooi door onze aders vloeien, maar wat
vergeten we nog allemaal? Wat kennen wij eigenlijk van
geneeskunde? Absoluut niks. Er staan ons nog duizenden
jaren te wachten waarin we elke maand nieuwe ontdekkingen gaan doen. Kijk maar eens rond in een bibliotheek
en zie hoe mensen honderdjaar geleden dachten over
geneeskunde. Natuurgeneeskunde
is interessant omdat
ze zo intelligent is, en omdat ze een ziekte bekijkt als een
symptoom van een onderliggend probleem. Vergeet niet
dat gezondheid onze natuurlijke staat is, en dat er een
actie nodig is om ons ziek te maken. Natuurgeneeskunde
is de meest complete geneeskunde op het vlak van het
evenwicht bewaren. In het stadium voor er een ziekte uitbreekt leert ze je om een gezond lichaam en een gezonde
geest te onderhouden. Als er toch een ziekte uitbreekt

HUIDVERZORGING

scoren wij sneller - ik benadruk: gewoon sneller - met
onze westerse urgentiegeneeskunde.
Die is erop gericht
om ons zo snel mogelijk weer op de been te helpen ten
dienste van ons economisch systeem, om ons zo snel mogelijk weer op de werkvloer te brengen.'
In de Carpe kliniek behandel je rimpels, pigmentvlekken, couperose ... Zou je dezelfde resultaten
kunnen bereiken via ayurveda?
IK: 'Ja. Het is natuurlijk sneller om een laser boven te
halen en pigmentvlekken en couperose weg te branden
maar een probleem ontstaat altijd door een accumulatie gedurende jaren. Een laserbehandeling neemt de
onderliggende oorzaak niet weg. Daar komt natuurgeneeskunde dan op de proppen, vooral voor de preventie
van zulke problemen. Leven volgens je lichaamstype is
belangrijk. Hoe dichter je bij jezelf leeft, hoe minder problemenje zal hebben.'
Wat houdt dat concreet in? Hoe kan ayurveda voor
een mooie huid zorgen?
IK: 'Ayurveda onderscheidt drie basislichaamstypes:
vata met een droge huid, pitta met een gevoelige huid
en kapha met een vette huid. We hebben allemaal een
lichaamstype dat domineert, maar het is niet statisch.
Af en toe kan een ander type de bovenhand nemen. Via
onze voeding en levensstijl kunnen we ons lichaam weer
in evenwicht brengen. Een belangrijk onderdeel van na. tuurgeneeskunde is natuurlijke voeding, en daar moet ik
een lans voor breken. Normaal gezien leiden onze smaakpapillen ons naar de voedingsmiddelen die we nodig
hebben, die onze tekorten compenseren en ons in evenwicht brengen. Elk lichaamstype heeft zijn voorkeuren.
Zo hebben vata-types behoefte aan zoet, zuur en zout,
pitta-types aan zoet, bitter en samentrekkend en kaphatypes aan scherp, bitter en samentrekkend. Voeding is
vandaag echter zodanig bewerkt dat het zijn energie en

VOLGENS JE AYURVEDISCH

LICHAAMSTYPE

PITTA (vuur):

KAPHA (water en aarde):

droog huidtype

gevoelig huidtype

vet huidtype

VATA (ruimte

en lucht):

tun, licht

gloed, uitstraling

dik stevig

Huid bij overactiviteit

dunne, fijne. droge en verslapte

ontstoken,

diffuus rood,

dikkere, ruwe, vette hurd

huid. veel uitdrukkingsnrnpels

overmatig

zweten

Inwendige

warme maaitijden

koelende. zoete en lichte

geen eieren, melkproducten,

souzen die kalmeren. veel vocht.

brood of pasta; weinig oliën en

Huid in normale

toestand

verzorging:

voeding,

met veel vocht.

een eetlepel goede oliën zoals
koudgeperste

zwarte sesamolie en

veel proteïnen voor de opbouw van
verzorging:

huidverzorging

hydraterende

met sesamolie,

licht verteerbare

water, gember en honing om te
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maskers en

kalmerende

voor de rijpere

komkommer,

droge hUid
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Wit

een eetlepel goede oliën en

proteïnen. warm

draineren

gelaatsmassages
oliemaskers

diepe groeven

veel proteïnen

de weefsels
Uitwendige

.,

stoffen zoals
kamille,
en aloë vera

warmte, peeling en scrubs,
citroenzuurpeel.
tyrntedramage,

massage en
stoomcabines

kwaliteiten verloren heeft en dat het ons misleidt. Iets
wat zoet is kan bijvoorbeeld tegelijk ook zout zijn. En natuurlijk neemt het veel tijd in beslag om helemaal volgens de ayurvedische principes te leven. Als we elke dag
willen mediteren, aan lichaamsbeweging doen en koken
met verse ingrediënten hebben we nooit genoeg uren in
onze dag. Maar wees je bewust van de situatie en probeer
te doen watje kan. Zoek uit wat het beste is voor jouw lichaamstype. Het heeft allemaal een effect op je huid.'
Pas je je kennis van natuurgeneeskunde toe op je patiënten van de Carpe kliniek?
IK: 'Nee, daar is voorlopig geen tijd voor, maar ik sluit niet
uit dat het in de toekomst mijn passie en roeping wordt.
Kijk, ik ben als dermatochirurg begonnen met redelijk
zware ingrepen. Mettertijd werden mijn technieken zachter en zachter. Mijn bedoeling is nu om het team van de
Carpe kliniek te begeleiden en mijn kennis te delen, via
het boek en via het education center dat we aan het uitbouwen zijn. Ik denk dat we natuurgeneeskunde
stilaan zijn
intrede zullen laten doen in de Carpe kliniek aan de hand
van artikels en aanbevelingen, dat we de mensen bewust
zullen maken. Als de tijd rijp is zal ik me er misschien voltijds op toeleggen, maar het is een evolutie. Mijn groot-

vader was een groot spiritueel leider, en eigenlijk had ik
hem moeten opvolgen. Kenje iets van handlezen? Zie je
deze ster op mijn hand? Dat is de ster van Salomon, teken
van spiritueel leiderschap. Daarvoor ben ik voorbestemd.
(glimlacht)'
Is het niet contradictorisch dat je én in natuurgeneeskunde gelooft én met botoxspuiten en laserstralen werkt?
I K: 'Nee. Ik ben in het Oosten geboren en in het Westen
opgevoed, ik heb die twee op een natuurlijke manier leren
samenbrengen. Ik heb een geestelijke achtergrond en een
wetenschappelijke opleiding. Het innerlijke als basis en
het uiterlijke als werkinstrument. Ik denk niet datje die
dingen zo moet verdelen, ik denk eerder dat je uit evenwicht raakt als je voor een van de twee kiest.'
www.uwhuid.be
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