


e tijd dat een hand
jevol grauwe natuurcosmeticamerken ergens ach
ter in een schap in een Ekoplaza lag te verstoffen, 
is definitief voorbij. Zeker nu zelfs de meestl uxe 
cosmeticamerken - die jarenlang de baanbreken
de anti-aging-technologieën, weelderige texturen 
of luxe flessen vooropstelden - ook een overstap 
maken naar natuurlijkere formules en, hulde, na
vulbare of recyclebare verpakkingen om de gigan
tische berg plastic afval niet nóg hoger te laten 
worden. Inmiddels gaat 'groen doen' sowieso al 
veel verder dan enkel het plantaardige percentage 
van een formule naar 95 procent opschroeven of 
parabenen uit een shampoo laten. 
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GROENDOENERJJ 

Zo zijn niet alleen de kleine eenpitter-groendoe
ners, die bij voorbaat al au naturel gestart waren, 
maar ook de grote cosmeticaconcerns (L'Oréal, 
Unilever, Coty, Estée Lauder) druk doende met 
rigoureuze veranderingen binnen het gehele pro
ductieproces om hun CO2-uitstoot te verkleinen. 
Zo zetten ze fors in op uiteenlopende duurzame 
tnitiatieven, met minder gebruik van plastic met 
;tip op één, gevolgd door recycling van verpak
cingsmaterialen, de mogelijkheid tot navullen én 
1pcycling, door onder andere restafval voor an
:lere doeleinden te benutten (denk: restwater na 
)ersing van rozenblaadjes hergebruiken, overge
)leven zaadschildjes tot deksels verwerken). 
)nder al die groendoenerij valt ook de opkomst 
,an fairtrade-initiatieven: projecten die de lokale 
;emeenschappen in minderbedeelde landen on
lersteunen (eerlijke handelsprijs, goede werkom
tandigheden), waar de merken dan zelf hun 
1atuurlijke ingrediënten inkopen. The Body Shop 
loet dat overigens al sinds 1976, en is dat volop 
,lijven doen sinds het bedrijf onder de veilige vleu
:els van L'Oréal vertoeft. Daarbij getuigen samen
verkingen met goede doelen die zich inzetten voor 
en beter milieu van engagement, bijvoorbeeld om 
iet behoud van bossen (Armani) of de gezonde 
taat van onze oceanen (Biotherm) te beschermen. 
in dat is dan niet zomaar een marketingtechnisch 

handige prietpraat: hun inzet snijdt hout. Bovendien kiezen de 
grote jongens als Chanel, Dior, Lancöme en Yves Saint Laurent er 
al meer voor om in eigen beheer bloemen en planten te telen om 
de productie dicht bij huis te houden en zeker te weten dat de 
plantaardige extracten - die vervolgens in de producten (ook par
fums) verwerkt worden -werkelijk van de hoogste kwaliteit, zuiver 
(clean) en biologisch gekweekt zijn. Transparantie is in het kader 
van duurzaamheid uiteraard ook key. Kortom, er gebeurt een hele 
hoop goeds, de een tuimelt nog net niet over de ander als 'groene 
koploper', en dat is natuurlijk een ontwikkeling die enkel heel hard 
toegejuicht kan worden. 

GREENWASHING 

Al die do good-initiatieven staan alleen nog wel los van de inhoud. 
Want de vraag blijft: wat smeer je nu precies op je huid? Zo rap als 
groene beauty in opkomst is, zo lastig begint het ook te worden 
wanneer je nu echt een natuurlijk product in handen hebt, zuiver 
voor huid én geweten. Net als in de voedingsindustrie ligt in beauty
land het fenomeen greenwashing voortdurend op de loer. Om maar 
meteen een marketingtruc te ontmantelen: termen als 'organic' en 
'natuurlijk' klinken lekker eco-minded maar zeggen in feite weinig. 
Dan kunnen er net zo goed nog dierlijke of synthetische ingrediën
ten in verwerkt zijn. Ook een 'groen sausje' helpt (lees: verkoopt): 
zodra een verpaklcing een groene, gele of bruine kleur krijgt, met 
een plaatje van een noot, bloem of struik erop, oogt het allemaal 
heel verantwoord, maar het zegt geen ll_lOer over de inhoud. Negen 
van de tien keer zitten er dan alsnog synthetische ingrediënten in. 
Ook als een bodylotion zogezegd maar 0,1 procent amandelolie 
bevat mag het merk al over 'natuurlijk' praten. Net zoals er met 
uitdrukkingen als 'van natuurlijke oorsprong' wordt gesjoemeld; 
natuurcosmetica kan enkel pas dusdanig genoemd worden als de 
samenstelling voor 95 procent uit ingrediënten bestaat die uit de 
natuur komen, niet uit een lab - dat kan dus ook van dieren zijn. 
'Natuurlijk' betekent dus niet automatisch vegan, om het nog inge
wikkelder te maken. 

Vegan klinkt aantrekkelijk als je een beautyproduct koopt. 

De vraag is alleen: wat zat er voorheen dan allemaal voor 

diertijks in je crème? Bij een veganistisch voedingspatroon weet 
je: geen vlees, vis of zuivel. Bij vegan beauty, vraag je je dan af: zat 
er voorheen dan écht varkensvet, melk of zalmolie in een crème? 
Ja, al is er wel enige nuance. Een bekende dierlijke grondstof is 
lanoline, dat uit schapenwol komt - daar is dus niet een schaap 
voor geslacht. En bijenwas, een populaire verzachter in lipproduc
ten en mascara's: daar is ook geen bijtje voor doodgegaan. Van de 
rode kleurstof die de cochenilleluis uitscheidt, te herkennen aan 
E120 oftewel karmijnzuur, zal je ook niet een-twee-drie wakker 
liggen: het luizenbloed wordt als kleurstof in make-up, maar ook 
jaren in voeding verwerkt (roze koeken, aardbeienijs). De instinker: 
ze melden 'natuurlijk pigment' of 'natuurlijke kleurstof' - maar 
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dan komt het dus wel uit schapenwol of insecten. 
Iets minder smakelijk is de wetenschap dat er ook 
ingrediënten uit slachtafval komen. Cysteïne is een 
aminozuur uit eendenveren en wordt gebruikt 
voor hair straightening-behandelingen; stearine
zuur kan uit olijfolie of palmolie komen, maar 
ook (goedkoper) uit dierlijke vetten - en dat 
is vaak lastig te achterhalen (te herkennen aan 
'polyoxyethyleen' in de ingrediëntenlijst). Geliefd 
in voeding maar ook als emulgator in crèmes, 
haarproducten, lotions. Gelatine, afkomstig uit 
slachtafval als kraakbeen en botten zit niet alleen 
in veel lekkere voedingsmiddelen (drop, koekjes) 
maar komt ook terug als 'collageen' in anti-aging
crèmes. Gelatine is zogezegd de uitgekookte vorm 
van collageen. 

Zijn er voor al die dierlijke ingrediënten ook 

goede alternatieven? Om producten rood te 
kleuren gebruiken beautyproducenten nu al vaker 
bietensap; een alternatief voor bijenwas is carnau
bawas of was uit soja of zonnebloemen. Gelatine 
halen ze al vaker uit zeewier, en pectine uit planten 
of Arabisch gom uit de acaciaboom doen het
zelfde verbindende kunstje. Weet wel: plantaardig 
collageen bestaat niet. De collageenpoeders en 
-pillen die nu overal gepromoot worden passen
dus niet bij een vegan lifestyle: collageen komt
uit runderen of vis. Om de huidconditie te onder
houden, zou je ook elke dag een schep honderd
procent plantaardig eiwitpoeder (uit hennepzaad,
erwten) door je smoothie kunnen mixen; en neem
als extraatje supplementen die rijk zijn aan vita
mine C, zink, zwavel, selenium, ijzer en koper.
Altijd welkom, ter ondersteuning van een gezon
de huidconditie.

Is vegan eigenlijk hetzelfde als cruelty free? 

Nee, deze term staat voor 'diervriendelijk gepro
duceerd'. Sowieso is 'dierproefvrij' een beetje 
een loze kreet geworden aangezien het voor alle 
beautyproducten die in de EU verkocht worden 
simpelweg verplicht is dat ze dierproefvrij zijn. 
Tot vorig jaar(!) was het in China daarentegen 
nog verplicht om juist wel op dieren te testen, 
maar die wetgeving is eindelijk aangepast. Als de 
lipstick uit de fabriek rolt, wordt deze dus niet 
nog even op de snoet van een hond gesmeerd om 
te kijken of er irritaties ontstaan. Nu gaat 'dier
proefvrij' in ieder geval over het eindproduct. 
Echter, de ingrediënten en grondstoffen die sa
men het product maken, dát is nog andere koek. 
Met 'cruelty free' geeft een beautymerk beter 
aan dat niet al!een het eindproduct maar ook de 
extracten nooit op dieren getest zijn. Vegan of 
cruelty free zegt overigens verder niets over de 
kwaliteit of werking; het maakt een shampoo of 
crème niet nóg beter. 

CLEAN SUNCARE 

Groen zonnen? Ook dat kan, zonder in een stroeve. witte plaklaag op je strandbedje 

te liggen. In dit relatief kleine productsegment gaan steeds meer merken voor een 

clean samenstelling en laten ze de synthetische filters die het ecosysteem van 

onze wateren belasten, zoals octinoxate en oxybenzone, er vaker uit. Deze 

producten herken je aan het vignet' ocean friendly. Let wel, dan kiezen sommige 

merken alsnog voor een gebalanceerde mix van synthetische en minerale filters 

om je huid optimaal te beschermen, zoals Lancaster Sun Protective Water(€ 36,90) 

en Biotherm Water/over Sun Mist SPF 30 (€ 34,95). Ook met label 'reef-friendly 

en 'vrij van microplastics' is de zonbescherming van IK Skin Perfection Sun SPF 50 

(€ 41,90 ). Alleen als er '100 procent natuurlijk' op een verpakking staat, weet je dat 

er enkel minerale filters zijn gebruikt, zoals bij de Nederlandse nieuwkomer Beach 

Street Mineral Protection SPF 30 (€ 40 ), HappySoaps' Plasticvrije en Natuurlijke 

Zonnebrandstick (€ 14,99) en Dr. Hauschka's nieuwe Gekleurde Zonnebrandcrème 

Gezicht(€ 28,95). Een hit onder surfers is Seventy-One Eco Sun Shield lnvisble 

(€ 27,50); en Happy Sunshine maakt speciaal ook grote formaten (tot 1000 ml) voor 

het hele gezin, zoals de halveliterfles Suncream SPF 30 (€ 39,95). 

Wat zegt een term als 'biologisch' over een beautyproduct? 

Dit betekent dat de gebruikte ingrediënten in het product gekweekt 
zijn zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Best een prettig idee 
dus. Net als in voeding mag 'biologisch' ook niet zomaar vermeld 
worden. Alleen is het alsnog geen garantie dat de crème dan voor 
de volle honderd procent plantextracten van biologische teelt bevat; 
de scheiding van de percentages wordt vaak wel transparant ver
meld, bijvoorbeeld: 97 procent natuurlijk, waarvan 60 procent 
biologisch. Om je een handje op weg te helpen zijn er wel keurmer
ken van instanties die streng controleren of een formule daadwer
kelijk natuurvriendelijk is. Ze letten erop of het product geen 
huidbelastende ingrediënten bevat, zoals bepaalde synthetische 
'black !ist'-stoffen. In Amerika is USDA Organic de belangrijkste 
en betrouwbaarste; in Europa zijn er meerdere, zoals het Franse 
Ecocert en het Duitse BDIH, die allemaal bij een overkoepelende 
instelling horen: Cosmos-Standard AISBL. Ze letten erop of de 
natuurcosmetica voor minimaal 95 procent uit biologische extrac
ten bestaan (en dan 'natuurcosmetica' mogen heten), maar ze chec
ken ook de herkomst van grondstoffen en verwerkingsmethoden. 
NaTrue staat bekend als de strengste, internationale ecocontro- ► 
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