JUBILEUMBUNDEL

60 jaar
Nederlandse Cosmetica Vereniging

Om haar 60-jarig jubileum te vieren, heeft de NCV cosmetica letterlijk
in beeld gebracht. Zij heeft haar leden geïnterviewd over producten die
jarenlange populariteit genieten, zoals tandpasta, shampoo en zonnecosmetica. Haar leden zijn tenslotte de echte experts. Zij hebben met
ons hun kennis gedeeld over de samenstelling van producten, innovaties,
duurzaamheid en maatschappelijke trends. Dat vormt de basis van deze
jubileumbundel, waarin u naast informatie over producten, over ontwikkelingen van de vereniging leest.
Kortom, een feestelijke en informatieve uitgave voor iedereen die
interesse heeft in de wereld van cosmetica!

60 jaar Nederlandse Cosmetica Vereniging

De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV ) bestaat 60 jaar!
De vereniging heeft in deze 60 jaar veel bereikt voor de cosmeticaindustrie, maatschappij en consument. Wij zijn er als industrie en
branchevereniging trots op dat cosmetica in ons dagelijks bestaan
onmisbaar zijn geworden, en dat men dagelijks met plezier cosmetica
gebruikt.

60 jaar
nederlandse cosmetica vereniging
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voorwoord
2009

Cosmetica spreekt iedereen aan. De cosmetica-industrie levert
producten voor onze persoonlijke verzorging, hygiëne en verfraaiing.
Het gebruik van cosmetica draagt bij aan ons zelfvertrouwen. We
gebruiken dagelijks producten, zoals shampoo, tandpasta, deodorant,
scheerschuim en make-up.
De cosmeticabranche is innovatief en dynamisch; er zijn diverse disciplines
bij betrokken. Aan het bedenken, ontwerpen en produceren van cosmetica
werken onder meer wetenschappers, productformuleerders, laboranten
en marketingprofessionals mee. Het uiteindelijke product wordt samen
met handelspartners aangeboden aan de consument. Het is een mooie
branche om in werkzaam te zijn.

1988

1996

1974

In deze cosmeticawereld is de NCV al 60 jaar een belangrijke schakel. Zij vertegenwoordigt en behartigt de collectieve
belangen van de Nederlandse cosmetica-industrie, op nationaal en internationaal niveau, via beleidsontwikkeling,
lobby en overleg met relevante partijen. Ze houdt haar leden op de hoogte van actuele ontwikkelingen. De NCV is
woordvoerder namens de industrie in diverse dossiers en volgt, analyseert en reageert op ontwikkelingen in de media.
2004

De bijna 100 leden vertegenwoordigen samen ruim 85% van de Nederlandse omzet in cosmetica en zijn actief in
alle sectoren van de cosmeticamarkt.
Deze jubileumbundel is een blijvend aandenken aan ons jubileumjaar. U leest hierin over de geschiedenis van de
vereniging en over innovaties en maatschappelijke ontwikkelingen binnen de productgroepen. Ik ben er als voorzitter

1983

trots op u deze jubileumbundel te mogen aanbieden. Mijn speciale dank gaat uit naar een ieder die heeft bijgedragen
aan de totstandkoming hiervan, met name de geïnterviewden en medewerkers van het NCV-bureau.
1991

Met veel plezier feliciteer ik hierbij de vereniging met haar 60ste verjaardag!

1999
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Pieter Maarleveld
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Historie ncv
in beeld
Periode 1930-1950
Al voor 1950 werkt een aantal cosmeticabedrijven samen onder de
naam Mepaco (Merkartikelen – Parfumerieën – Cosmetica). Mepaco
is rond 1936 opgericht. Zoals voor veel instellingen, verandert er
het één en ander door de Tweede Wereldoorlog: in 1943, midden in
de oorlog, worden de fabrikanten van cosmetica ondergebracht in
de Vakgroep Cosmetische Industrie (VCI). Mepaco wordt door de
bezetter verboden. Na de oorlog wordt afstand genomen van de
VCI. Importeurs verenigen zich in 1945 onder de naam Aviac
(Algemene Vereniging van Importeurs en Agenten van Cosmetica).
Fabrikanten richten in 1947 Alfaco op: de Algemene Vereniging
van Fabrikanten van Cosmetica.

“onze branche heeft
zich jarenlang over
haar gestage groei
mogen verheugen”
Mepacos, voorloper van de Nederlandse Cosmetica Vereniging
Op 25 april 1950 wordt de voorloper van de NCV opgericht: Mepacos, de Algemene Vereniging
van Fabrikanten, Importeurs, Alleenvertegenwoordigers en Agenten in de Parfumerie-,
Cosmetische- en Toilet artikelenbranche. Doel van de vereniging is een partner te zijn voor
Bodepa (Bond van Detaillisten in de Parfumerie, voorheen de Stichting Parfumerie
Detailhandel). De eerste voorzitter is de heer E.V.J.A.M. Mutsaers, die in 1956 wordt
opgevolgd door de heer L.J. van Bentum. Hij geeft in 1975 de voorzittershamer over aan
de heer H. Termöhlen.
Bomée-Stichting stelt leveringsvoorwaarden vast
Al in 1937 is naast de vereniging de Bomée-Stichting opgericht; een beroepsvereniging
voor de bevordering van regelmatige handel in merkartikelen. Zij regelt de leveringsvoorwaarden bij de handel in cosmetica tussen fabrikanten en importeurs enerzijds en
grossiers en detaillisten anderzijds.
Alle merkartikelen die op de lijst van Bomée-Artikelen staan, vallen onder de BoméeVoorwaarden. Volgens deze voorwaarden bepalen de fabrikanten en importeurs wie de
producten mag voeren. Tevens bepalen zij voor welke prijs de grossier mag doorverkopen
aan de detaillist en vervolgens welke prijs er aan de consument in rekening gebracht
wordt. Wie zich niet houdt aan de voorwaarden, kan disciplinaire maat regelen tegemoet
zien. In de 50-er jaren is het heel normaal, maar vandaag de dag een uitgemaakte zaak
voor de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). In 1968 wordt een aantal van de
meest beperkende artikelen uit de voorwaarden geschrapt; de collectieve prijsbinding
wordt afgeschaft. De discount-drogist en parallelimport (handel buiten de officiële
distributiekanalen om) doen hun intrede.
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De NCV richt
zich in toenemende mate
zichtbaar, met
initiatief en
enthousiasme
naar buiten

Herstructurering van de vereniging
In de jaren ’70 maken de groeiende macht van de handel
enerzijds en de vrije markt-strategie van de Europese
Commissie anderzijds, het onmogelijk de Bomée-Voorwaarden te handhaven. Mepacos gaat zelf mee met
de tijd. In 1972 ziet men “met bezorgdheid dat de werkzaamheden van Mepacos, zowel in nationaal als internationaal verband (Colipa) steeds toenemen”. Het secretariaat
moet worden uitgebreid en ook het bestuur moet anders
worden ingericht om aan de vraag van de tijd te voldoen:
om de belangen van de leden goed te behartigen wordt het
van steeds groter belang om in overleg te treden. Met de
overheid, met de handel en na verloop van tijd ook met

Nederlandse Cosmetica Vereniging

Afgelopen decennia

begint steeds meer invloed te krijgen op het Nederlandse

De structuurwijziging leidt in 1977 tot de nieuwe naam:

In 2001 verhuist de NCV naar haar huidige adres in

vanaf begin 2000 hoog op de agenda. Beleid en strategie

bedrijfsleven. Het in 1962 te Brussel opgerichte Colipa

Nederlandse Cosmetica Vereniging. De komst van de

Zeist. Daar is ook de Nederlandse Vereniging van Zeep-

binnen de NCV zijn daarop in toenemende mate afgestemd.

(Europese Koepelverening), met het doel de Europese

NCV luidt een nieuw tijdperk in. “De NCV wilde meer

fabrikanten (NVZ) gevestigd wat efficiencyvoordelen

De NCV is de organisatie die autoriteit heeft vanwege

autoriteiten een beter begrip van de branche te geven

zijn. Een algemene en algemeen-commerciële belangen-

biedt. De heer W.A. Pfeifer wordt directeur van beide

de kennis waarover zij beschikt en is een belangrijk aan-

en te onderhandelen over de invulling van de eerste

behartiger, schepper van een ‘eigen gezicht’ voor cosme-

verenigingen en in 2008 ook van de Nederlandse Aerosol

spreekpunt voor overheid en anderen. Zij richt zich in toe-

Europese Cosmetica Richtlijn, vraagt meer tijd en werk

tica en een vereniging die cosmetica aanvaard wilde

Vereniging (NAV). Ook gehuisvest in het pand in Zeist is

nemende mate zichtbaar, met initiatief én enthousiasme

van de vereniging. In 1975 wordt daarom een uitgebreide

krijgen als behorend tot de dagelijkse levensbehoeften.”

de Stichting Look Good… Feel Better (voorheen Goed

naar buiten. Een wetenschapscommunicator komt in dienst.

herstructurering voorgesteld.

De Europese lobby wint daarbij jaarlijks aan belang,

Verzorgd, Beter Gevoel), die financiële en productsteun

Ook in dit kader wordt een vernieuwde website gelanceerd

naarmate de Europese Unie vastere vormen aanneemt

ontvangt van de NCV en haar leden ten behoeve van haar

www.ncv-cometica.nl en worden diverse uitgaven ge-

en zich steeds verder uitbreidt. In 1977, bij de naamswij-

workshops uiterlijke verzorging voor mensen met kanker.

schreven, zoals de uitgave ‘Zeker van cosmetica’ en de

consumentenorganisaties. Vooral de Europese overheid

ziging, heeft de heer J.J.W. Becks het voorzitterschap

NCV jaarverslagen. Tijdens dit proces van profilering vindt

overgenomen van de heer Termöhlen. Hij blijft aan tot

In toenemende mate wordt er samengewerkt door de

een voorzitterswisseling plaats. De heer H.C. Hogeveen heeft

1993, wanneer mevrouw R.H.J. Bouma-Scholten het

NCV met NVZ en NAV waardoor er veel synergie en kosten-

in 2004 de heer Hendriks opgevolgd. De heer Hogeveen

overneemt. De heer A.M. Hendriks volgt haar op in 1997.

besparing wordt bereikt. Belangrijk blijft de belangen-

heeft in mei 2008 afscheid genomen en is opgevolgd

behartiging, in het bijzonder voor de cosmeticawetgeving

door de heer P.J. Maarleveld. De heer Maarleveld is tot

en met name de Cosmeticaverordening die eind 2009 is

op heden voorzitter van de NCV. In 2010 wordt het 60-jarig

gepubliceerd. De NCV geeft richting aan de implementatie

bestaan van de NCV gevierd met een jubileumcongres in

van deze wetgeving voor haar leden. Tevens is de NCV

het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum

actief op Europees niveau met vertegenwoordiging in

en met de uitgave van de digitale jubileumpublicaties,

diverse commissies van Colipa. Een betere maatschap-

die nu gebundeld zijn in deze uitgave.

pelijke profilering van de cosmetica-industrie staat
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PUBLICATIE 9

cosmetica
echte groeimarkt!
De NCV brengt al vanaf het begin van haar bestaan jaarverslagen
uit met daarin toenemende aandacht voor de omzetontwikkelingen
van de cosmeticamarkt. Zo is er in het jaarverslag van 1972 al te lezen
“onze branche heeft zich jarenlang over haar gestage groei mogen
verheugen. Een omzetverdubbeling in vijf jaar naar 688 miljoen gulden
(312 miljoen euro) wijst op uitstekende bedrijfsresultaten. En is meer
dan de grootste optimist jaren voor mogelijk had gehouden”. En zo is
het eigenlijk jarenlang doorgegaan.

“Een omzetverdubbeling in
vijf jaar naar 688 miljoen gulden
wijst op uitstekende bedrijfsresultaten. En is meer dan
de grootste optimist voor
mogelijk had gehouden”

Werd het gebruik van cosmetica eerst meer als een ‘luxe’ gezien, vandaag de dag heeft het een belangrijke rol bij

de totale consumptieve bestedingen in 2009 dan ruim

onze dagelijkse verzorging. Iedereen gebruikt meerdere cosmeticaproducten per dag, waar men ook steeds meer

2,6 miljard euro bedragen. De huidige besteding per

geld voor over heeft.

hoofd van de bevolking komt hiermee op 157 euro per

in miljoenen euro
consumentenomzet

Omzet
cosmetica

2500

€ 2379 

jaar. De verwachting is dat de cosmeticamarkt ook de
Het assortiment is in de loop der jaren enorm uitgebreid

verpakkingen. Fabrikanten brengen continu nieuwe en

komende jaren, ondanks de economische situatie en de

en voor iedere doelgroep (baby’s, jongeren, mannen,

verbeterde producten op de markt waarmee zij veel

toegenomen promotiedruk, een groei zal blijven door-

vrouwen en senioren) zijn er speciale producten op de

consumenten weten te bereiken. De NCV heeft dan ook bijna

maken. Welzijn en gezondheid zijn belangrijk voor de

markt. Cosmetica zorgt voor verzorging, hygiëne, zelf-

altijd een groei in omzet mogen rapporteren ondanks

consument en de innovatieve producten voor de per-

vertrouwen en/of ontspanning. Men doet veel om zich

economische tegenspoed, het soms afnemende consumen-

soonlijke verzorging spelen een belangrijke rol daarbij.

goed te voelen en er ook zo uit te zien. De consument

tenvertrouwen en toenemende prijsdruk door concurrentie.

Bovendien blijft cosmetica vaak een betaalbare luxe.

koopt vaak een product met een toegevoegde waarde,

Meer recent heeft de markt te maken gekregen met de

waarmee je jezelf niet alleen kan verzorgen maar ook

prijzenoorlog en toenemende promotiedruk.

kan verwennen en/of je schoonheid kunt benadrukken.

2000

1500
2001

2003

2005

2007

In de eerste jaren van de vereniging werd gerapporteerd

In de diverse jubileumpublicaties treft u de omzet-

op consumentenprijsniveau, later werd er gekozen voor

ontwikkeling van de betreffende productgroep vanaf

Daarbij zijn gebruiksgemak en effectiviteit van belang.

In 2009 bedragen de door The Nielsen Company geregis-

een rapportage in netto-omzetten (af fabriek, gebaseerd

het jaar 2000 aan op consumentenprijsniveau. Deze

Te denken valt aan een lipstick met tegelijkertijd een ver-

treerde consumptieve bestedingen bijna 2,4 miljard

op de eigen omzetstatistiek). Vanaf 2006 rapporteert de

gegevens zijn verstrekt door The Nielsen Company.

zorgende werking of een bodylotion die niet alleen verzorgt

euro. Buiten de door Nielsen gerapporteerde omzet in

NCV weer de omzet op consumentenprijsniveau gebaseerd

maar ook van een kleurtje voorziet.

het supermarkt-, drogisterij- en parfumeriekanaal wordt

op gegevens van The Nielsen Company en getoetst aan

cosmetica ook via andere kanalen verkocht. De NCV

de omzetstatistiek van haar eigen leden. Bijgevoegd een

Niet alleen in omzet heeft de markt een groei doorgemaakt

schat in dat de Nielsen omzet ongeveer 90% dekt van de

grafiek die de omzet ontwikkeling op consumentenprijs-

maar ook in volume, eenheden en aantal verkochte

totale Nederlandse cosmeticaverkopen. Dit betekent dat

niveau weergeeft vanaf het jaar 2000.
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60 jaar NCV:
wat is er bereikt?
De NCV vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de Nederlandse
cosmetica-industrie via beleidsontwikkeling, lobby en overleg met
relevante partijen. Om een beeld te geven van wat haar werk in
praktijk oplevert, heeft de NCV een aantal mijlpalen voor u uiteen
gezet, die zij heeft bereikt in samenwerking met haar leden en Colipa,
de Europese brancheorganisatie gevestigd in Brussel.
Mijlpalen
• Brede maatschappelijke acceptatie van cosmetica.

• Betrouwbare gesprekspartner (voor overheid en NGO’s)

Dit begint al in de jaren ’50 met het collectief promoten

en aanspreekpunt bij maatschappelijke discussies

van cosmetica op beurzen en evenementen

(nanotechnologie, dierproeven, stoffenbeleid, lobby voor

• Wetgeving voor cosmetica, gericht op veiligheid van
producten en goede consumenteninformatie
• Hoog kennisniveau in de cosmetica-industrie. NCV-leden

gebruik van veilige concentraties waterstofperoxide in
kader van terrorismebestrijding) waarbij invulling
wordt gegeven aan maatschappelijke ontwikkelingen

hebben gedegen kennis van de eisen die de wetgeving

(dierproeven vervangen door alternatieve veiligheidstests,

stelt aan het op de markt brengen van producten

verminderen van verpakkingsmateriaal van cosmetica)

(Cosmetica Richtlijn en Verordening)
• Onafgebroken omzetgroei van de cosmetica-industrie in

• Gezondheid en hygiëne (het toevoegen van fluoride aan
tandpasta, promoten van ‘verstandig zonnen’, voor

de afgelopen 60 jaar. De NCV heeft dit mede gefaciliteerd

lichting over persoonlijke hygiëne, ontwikkelen van

door het scheppen van een gunstig ondernemersklimaat

effectieve zonbeschermingsproducten)

(het afschaffen van accijns op alcohol voor cosmetica,

• Kwaliteitshandhaving- en bevordering werk (cosmetica)

geen KCA-logo op nagellak en nagellakremover en het

professionals (website over veilig werken met kappers-

voorkómen van een fluorideverbod voor tandpasta)

producten, ontwikkeling cosmeticapaspoort)
• Intensiveren expertnetwerk: Samenwerking met
Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (2001) en
Nederlandse Aerosol Vereniging (2008)
• Maatschappelijke betrokkenheid (Stichting Look Good…
Feel Better die zich richt op de uiterlijke verzorging
van mensen met kanker)

12
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PUBLICATIE 1

Haarkleurproducten

Haarkleurproducten zijn bij uitstek geschikt om ons uiterlijk te
veranderen. Ze kunnen ons haar mooier, zachter, opvallender én
jonger maken, dankzij het maskeren van grijze haren. Veel mensen
hechten enorm aan hun haarkleur(producten); het maakt dat ze zich
zekerder voelen van zichzelf en daardoor positiever in het leven
staan. Het kleuren van haren gebeurt dan ook op grote schaal; 60%
van de vrouwen die u op straat tegenkomt, heeft haar haren gekleurd.
Van de mannen van 40 jaar en ouder doet ongeveer 10% dat. Welke
techniek achter haarkleurproducten maakt dit eigenlijk mogelijk?

14

// ncv 60 jaar

ncv 60 jaar //

15

Atse Korndorffer,
Manager R&D, Keune
Cosmetics: ‘’Als lid van
het expertteam ‘Hair
preparations’ van de

In het oude Egypte gebruikte men plantaardige
stoffen en metaalverbindingen om de haren te kleuren. Tegenwoordig worden met name synthetische
stoffen toegepast. Deze zijn veilig en stabiel, de
inwerktijd is korter en ze kunnen 100% dekking
geven. Het kleurenpalet is enorm; momenteel zijn
zeker 70 à 80 modekleuren in de winkel te koop.
Meest populair blijven de natuurtinten zoals bruinen blondtinten. Deze zijn in diverse nuances verkrijgbaar. Kappers mengen deze waardoor in praktijk
nog veel meer nuances mogelijk zijn.

vrijkomt bij de omzetting van waterstofperoxide oxideert de melanine in het haar
en zet de kleurloze stoffen om in pigmenten. Er worden anti-oxidanten aan de
producten toegevoegd om de chemische reacties niet te snel te laten verlopen.
Permanente kleuringen veranderen de natuurlijke kleur van het haar. Permanente
kleurstoffen kunnen zijn: p-pheneyleendiamine (PPD), p-tolueendiamine (PTD),
aminofenolen en resorcinol.
Innovaties
Haarkleurproducten zijn in de laatste jaren niet veel veranderd. Wel veranderd is dat
de voorlichting over het gebruik van haarkleurproducten recentelijk nog verder is

Europese Cosmetica
Vereniging Colipa, richten

Oxiderende kleurstoffen hebben van zichzelf geen kleur. De actieve zuurstof die

Waaruit zijn haarkleurproducten samengesteld?

verbeterd. Zo gelden er onder meer nieuwe regels voor waarschuwingszinnen op het
etiket. Daarnaast worden haarkleuringen, voordat zij op de markt mogen worden

wij onze aandacht steeds
meer op de voorlichting

We onderscheiden drie typen haarkleuring: tijdelijke, semi-permanente en permanente

gebracht, streng gecontroleerd door de fabrikant. Net als voor ieder cosmeticaproduct,

over het goed en zorgvul-

haarkleuring. Zij werken alle op een verschillende manier en hebben elk een ander effect.

moet de fabrikant over een veiligheidsevaluatie beschikken waarin de veiligheid van
het product wordt bewezen en onderbouwd. Verder heeft een uitbreiding van

dig gebruik van haarkleurproducten voor

Tijdelijke haarkleuringen (kleurverstevigers) verlevend igen de eigen haarkleur en zijn

kleurpigmenten plaatsgevonden; er zijn meer kleuren mogelijk en de kleur blijft langer

kappers en consumenten.’’

houdbaar tot de eerstvolgende wasbeurt. Het zijn lotions op basis van water, alcohol

in het haar.

en directe kleurpigmenten. Kleurpigmenten hechten direct en vereisen geen voorbehandeling van het haar. Ze brengen een gekleurd laagje aan op de buitenkant van het

Daarnaast is opvallend dat een toenemend aantal mannen zijn haren kleurt; in de

haar en dringen niet door ín het haar zelf.

meeste gevallen om grijze haren te camoufleren. Ook spelen fabrikanten in op de
maatschappelijke trend ‘gemak’, ‘genieten’ en ‘good looking’ door haarkleurproducten

Dan zijn er de semi-permanente haarkleurproducten (kleurspoelingen); hiermee houdt

te ontwikkelen die een zeer korte inwerktijd hebben. Welke innovaties kunnen we nog

de kleuring vier tot tien wasbeurten. Ze zijn ook samengesteld op basis van directe

verwachten? Op technisch niveau gaat het dan over de vervanging van bepaalde

kleurstoffen. De kleurstoffen hechten zich aan de buitenzijde én in de schubbenlaag

essentiële stoffen. Op het gebied van comfort zullen haarkleurproducten het haar nog

van het haar en vervagen geleidelijk. Ze worden gebruikt om de haarkleur te verdiepen

meer verzorging en bescherming bieden, onder meer tegen UV-straling.

en grijze haren te camoufleren. Er bestaat een oxidatieve variant, waarbij waterstofperoxide zorgt voor het ontwikkelen van de kleur, en een niet-oxidatieve variant.
Maatschappij en milieu
Permanente haarkleurproducten kunnen niet worden uitgewassen maar groeien uit

16
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het haar. Ze zijn bestand tegen de inwerking van licht en shampoo. Deze haarkleur

Sinds 1995 biedt Keune Haircosmetics een sociale werkplaats aan mensen met een

producten werken op basis van waterstofperoxide en ammoniak. Dit zijn de stoffen die

verstandelijke beperking. Zij werken zelfstandig in de fabriek, maar onder begeleiding.

zorgen dat de kleur in het haar wordt opgenomen en gevormd. De kleurstoffen worden

Ze zijn volledig opgenomen in het arbeidsproces. Het dagelijkse werk in de fabriek

in het haar ingebouwd via een aantal chemische reacties. Door ammoniak zwellen de

geeft hun leven structuur en geeft hen de voldoening dat zij daadwerkelijk een

haarvezels op, zodat de stoffen in het haar kunnen dringen.

bijdrage leveren aan de maatschappij.

ncv 60 jaar //
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Wat u mogelijk nog niet wist over haarkleurproducten…
• In de vroege middeleeuwen werd gedacht dat rood haar een teken was van hekserij
• Op dit moment kleurt 65% van de mensen die hun haar kleuren, zijn haar permanent
en 35% zijn haar tijdelijk/semi permanent
• Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een asbruine haarkleur van nature het
snelste geneigd zijn hun haarkleur te veranderen
• Gemiddeld in Europa hebben 5 van de 10 mensen in het afgelopen half jaar hun
haren gekleurd
• Van natuurlijk rood haar zijn de kleurpigmenten minder makkelijk afbreekbaar,

Daarnaast is opvallend dat
een toenemend aantal mannen
zijn haren kleurt; in de meeste
gevallen om grijze haren te
camoufleren

waardoor deze pigmenten de uiteindelijke kleur blijven beïnvloeden
• Grijs worden is het gevolg van een veranderde eiwitsynthese waardoor er een

In het kader van de wet

verlies is van melanine, het pigment dat kleur geeft aan ons haar. Wanneer alle
Haarkleurproducten gelden als één van de meest onderzochte consumentenproducten op

melanine verdwijnt, wordt het haar wit

de hedendaagse markt. Voordat haarkleuringrediënten op de markt komen, worden zij

• Het is mogelijk om vóór het kleuren de kleur bij je gezicht te testen via fotobewer-

uitvoerig door de producent op hun veiligheid beoordeeld. De beoordeling wordt constant

kingsprogramma’s op de computer

geactualiseerd op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten.

• Gezond haar neemt een kleur beter op en de kleur blijft langer behouden
• Mensen die ooit een tijdelijke zwarte hennatatoeage hebben laten zetten, hebben

De Europese Commissie en de lidstaten hebben in april 2003 besloten om een positieve

een grotere kans op een allergische reactie op een oxidatief haarkleurproduct

lijst met haarkleurstoffen op te stellen. Alleen haarkleurstoffen die door het onafhankelijk

• Haarkleuren is zo gewoon geworden dat niemand er tegenwoordig nog van opkijkt

Wetenschappelijk Comité van Consumentenproducten (WCC) als veilig zijn beoordeeld,

als bijvoorbeeld mannelijke politici hun haren kleuren

mogen dan nog in haarkleurproducten worden gebruikt. De cosmetica-industrie heeft voor

Andy Uffels, Nederlandse
topkapper en eigenaar
Salon B.

‘’De tendens die we momenteel in haarkleuring
zien, is dat mensen kiezen voor natuurlijke kleuren.
Deze geven ons een gezonde uit straling en daarmee
zelfvertrouwen. Ze geven het haar diepte en beweging, maar ogen zacht en natuurlijk. In de jaren ’90
waren high lights zeer populair, nu zie je steeds
meer lowlights. Dat haar kleuren slecht is voor
het haar is allang achterhaald. De meeste kleurproducten bieden veel verzorging en geven meer
glans dan alleen een wasbeurt. Wat ik mensen nog
zou willen meegeven? Kies een haarkleur die past
bij je huid! Helaas zie ik nog te vaak mensen over
straat lopen bij wie de haarkleur niet flatteert.
De kapper kan je helpen bij deze keuze.’’

117 haarkleuringrediënten dossiers met veiligheidsbeoordelingen bij het WCC ingeleverd.
Deze dossiers worden in de komende jaren door het WCC beoordeeld. Ingrediënten
waarvan de veiligheid niet voldoende is onderbouwd, komen op de verbodslijst van
cosmetica-ingrediënten. De cosmetica-industrie speelt een prominente rol, samen met de
Europese Commissie, bij de ontwikkeling van hoogwaardige en veilige haarkleurstoffen.
Omzet
haarkleurproducten

in miljoenen euro
consumentenomzet
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PUBLICATIE 2

Bad- en
doucheproducten

Bad- en doucheproducten spelen een belangrijke rol bij onze persoonlijke
hygiëne. Door het lichaam te reinigen met een bad- of doucheproduct,
verwijderen we vuil, huidschilfers, sebum (huidvet) en zweet van de huid.
Bovendien verzorgen de meeste bad- en doucheproducten de huid. Ze
geven een aangenaam fris gevoel en zorgen dat de huid niet uitdroogt.
Niet alleen de effectiviteit van deze producten is belangrijk, maar ook
het gevoel van verwennen, ontspannen en revitaliseren.

20
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Angelique de Reuver,
Productspecialist (wet- en
regelgeving), Koninklijke
Sanders bv: ‘’Wij zien
REACh als bijzondere
kans om het consumenten
vertrouwen in de
ingrediënten van
cosmetica te versterken.’’

Cleopatra (69 - 30 v. Chr.) is één van de meest
i nspirerende voorbeelden van iemand die stoffen en
producten voor cosmetische doeleinden gebruikte.
Om de huid te verzorgen, baadde zij in ezelinnen
melk. Dit bevatte melkproteïnen die vanwege hun
gunstige werking op de huid, nog steeds worden
toegevoegd aan bad- en doucheproducten die
vandaag de dag verkrijgbaar zijn. Om het lichaam
schoon te houden gebruikten de Egyptenaren soda
en plantaardige as opgelost in water. Laat in de
18e eeuw werden n
 atuurlijke vetten van planten of
dieren verzeept met loog en op deze wijze omgezet
in zepen. Hierdoor werd het mogelijk zeep op grote
schaal te p roduceren. Zeep veranderde van een
luxe product in een huidreiniger die voor iedereen
bereikbaar was.
In de loop van de 20e eeuw werden synthetische
zepen ontwikkeld. In het Westen wordt haast
alleen nog deze synthetische variant gebruikt,
omdat deze mild is voor de huid. Rond 1960 vond
nóg een grote verandering plaats: harde stukken
zeep maakten plaats voor vloeibare producten.
Wat u nu in de schappen vindt, loopt uiteen van
douchegel, douchecrème, douchescrub en douche-olie
tot badschuim, badzout, badparels, bruistabletten
en badolie.

Waaruit zijn bad- en doucheproducten

Innovaties

samengesteld?
Toen men nog uitsluitend gebruik maakte van harde,
Met alleen water kunnen we vuil en vet niet goed

natuurlijke zeep, werd die zeep door alle gezinsleden

wegwassen, omdat ze niet makkelijk oplossen in water.

gebruikt. Het stuk zeep lag in het zeepbakje van de

Daarom bevatten reinigingsproducten voor de huid

douche of het aanrecht, waar het snel uitdroogde.

oppervlakteactieve stoffen, ook wel tensiden of sur

Bovendien had harde zeep een hoge pH-waarde, die niet

actants genoemd. Bekende oppervlakteactieve stoffen

al te best was voor de huid. De introductie van vloeibare

in vloeibare douche- en badproducten zijn natriumlauryl

zeep heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan onze

ethersulfaat en cocoylamide propylbetaïne. Deze stoffen

persoonlijke hygiëne. Vloeibare bad- en douche

zijn uitstekende vervangers voor de traditionele harde

producten hebben een lagere pH die beter is voor de

zeep. Oppervlakteactieve stoffen hebben zowel een

huid. Naast de reinigende functie van bad- en douche

vetoplosbaar (vetminnend) als een wateroplosbaar

producten zijn ze tegenwoordig ook verzorgend. Het

(waterminnend) deel. Ze hechten met hun ene kant in vuil

gebruik van een lotion naast een reinigend product is

en met hun andere kant in water. Zo zorgen ze ervoor dat

daarom niet altijd meer nodig. Bij bad- en douche

vet en vuil makkelijk in water worden opgelost en op deze

producten komt de nadruk steeds meer te liggen op

wijze van de huid worden weggespoeld.

verzorging, wellness en genieten.

Een nadeel van oppervlakteactieve stoffen is dat ze niet

Bad- en doucheproducten gaan steeds vaker over de

alleen vuil, maar ook deels het natuurlijke vetlaagje van

toonbank als een geschenkverpakking, dus in een mooie

de huid verwijderen. Om dit tegen te gaan, worden

doos samen met aanvullende producten zoals bodylotion

terugvetters en hydraterende stoffen aan producten

en een spons. Ook vindt personalisering van bad- en

toegevoegd. Terugvetters zijn stoffen die tijdelijk een

doucheproducten plaats: men gebruikt de variant die het

kunstmatig vetlaagje op de huid aanbrengen, totdat de

beste bij hem past, of naar gelang zijn stemming.

huid zijn natuurlijke vetlaagje heeft hersteld. Hydraterende

Daarom staan er tegenwoordig vaak meerdere producten

stoffen worden van buitenaf op de huid aangebracht en

naast elkaar in de badkamer.

blijven op de buitenste lagen van de opperhuid (epidermis).
Ze binden water zodat de huid vocht vasthoudt.

Een andere innovatieve toepassing is douchegel verpakt
als aërosol (spuitbus). In plaats van het product te

Verder bevatten bad- en doucheproducten water (als

gieten, verdeel je het product over je lichaam door het te

oplosmiddel voor alle ingrediënten), parfum, conserveer

spuiten waardoor een weldadig schuim ontstaat. Dit is

middel, verdikkingsmiddel, kleurstoffen en troubleermiddel

mogelijk door de toevoeging van drijfgas aan het product

(om de helderheid van het product te bepalen). Producten

en de specifieke samenstelling.

voor kinderen zijn anders samengesteld dan die voor
volwassenen; ze bevatten vaak andere conserveermiddelen
en parfumstoffen die wat milder zijn voor de jonge huid.

22
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Maatschappij en milieu
Bijna alle verzorgingsproducten komen na gebruik via
het afvalwater in een rioolwaterzuiveringsinstallatie
terecht. Daar worden ze actief verwijderd. Bij de keuze
voor grondstoffen houdt de fabrikant dan ook rekening
met de goede verwijdering uit, en zuivering van het
rioolwater. Hoe kunt u zelf een positieve bijdrage
leveren aan het milieu? Wees zuinig met warm water en
het gebruik van de hoeveelheid water per wasbeurt. Een
aantal milieutips voor in de badkamer:
• douche korter! Stap bijvoorbeeld één minuut eerder
onder de douche vandaan. Als iedereen dat doet,
besparen we jaarlijks in Nederland 28 miljard liter
water en 126 miljoen m3 gas (Milieucentraal)
• d ouche niet te warm; ook omdat dit de barrièrefunctie
van de huid kan aantasten
• g ebruik een douchetimer om uw tijd van douchen in de
gaten te houden
• laat de kraan niet lopen tijdens het tandenpoetsen

In het kader van de wet
Sinds 2007 is de nieuwe stofwetgeving REACh van kracht.
REACh staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van
Chemische stoffen. Eén van de uitgangspunten van deze
wet is dat bedrijven een veilig gebruik van stoffen moeten
garanderen, zodat er minimale risico’s zijn voor mens en
milieu bij de productie of het gebruik van stoffen. Om dit
te bereiken moeten alle stoffen in Europa geregistreerd
worden. Tijdens de registratie wordt uitvoerig gekeken
naar de eigenschappen van de stof op mens en milieu en
het gebruik van de stoffen. De cosmetica-industrie acht
deze nieuwe wetgeving belangrijk en zet zich in voor een
succesvolle uitvoering.

24
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Wat u mogelijk nog niet wist over bad- en doucheproducten…

 als iedereen
in Nederland
één minuut
eerder onder
de douche
vandaan
zou stappen,
besparen we
jaarlijks
28 miljard
liter water, de
hoeveelheid
water die
600.000
Nederlanders
jaarlijks
verbruiken

• e en bad- of doucheproduct bevat gemiddeld 15 grondstoffen
• veel trends op het gebied van bad- en doucheproducten lopen gelijk met de trends in
de modewereld
• er komen steeds meer cosmeticaproducten op de markt die specifiek voor mannen zijn
• de focus van ons badkamerritueel lijkt steeds meer te verschuiven van functioneel
naar een ritueel van verzorging en ontspanning
• a ls iedereen in Nederland één minuut eerder onder de douche vandaan zou stappen,
besparen we jaarlijks 28 miljard liter water, de hoeveelheid water die 600.000
Nederlanders jaarlijks verbruiken
• een bad kost bijna tweemaal zoveel water als een douche, namelijk 120 liter per keer
• d e pH-waarde (van een product of de huid) zegt iets over de zuurgraad ervan. Het
vetlaagje van de huid heeft een zuurgraad van ongeveer pH 5,8 (licht zuur). Als een
product pH-neutraal is betekent dat, dat het product dezelfde pH-waarde heeft als
de huid. Niet alleen de pH-waarde is echter maatgevend voor de mildheid van een
cosmeticaproduct; sommige producten hebben een hogere pH-waarde, maar zijn
zachter omdat zij een minder sterk reinigend vermogen hebben en de huid minder
ontvetten

Omzet
bad- en doucheproducten

in miljoenen euro
consumentenomzet
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175
150
125
100
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

bron: The Nielsen Company

ncv 60 jaar //

25

PUBLICATIE 3

Tandpasta

Tandpasta’s vallen onder de cosmeticawetgeving. Zij hebben naast
hun verzorgend en verfrissend effect, nog meer belangrijke functies.
De ingrediënten in de pasta reinigen het glazuur, helpen tandbederf
voorkomen en verbeteren de conditie van het tandvlees.

26

// ncv 60 jaar

ncv 60 jaar //

27

Christien Timmer,
Category Manager Oral
Care, Sara Lee Household
& Body Care Research:

Uit historische bronnen is bekend dat de oude
Egyptenaren hun tanden reinigden met een mengsel
van as, mirre, gebroken eierschalen en puimsteen.
Er zijn bewijzen dat er rond 2600 v. Chr. Egyptische
artsen waren die zich hadden gespecialiseerd in
tandbehandelingen. De oude Arabieren kauwden
al op Miswakstokjes om hun tanden te reinigen.
Miswak is afkomstig van takken van de boom
Salvadora persica. Dit is nog steeds te koop. Ook kunnen
takjes van andere bomen zoals de olijf- en walnootboom worden gebruikt.

‘’Het aanpassen van je
leefstijl kan veel betekenen
bij het verkrijgen van een
gezond gebit. Wij hechten
daarom veel belang aan
goede consumenten
voorlichting over
mondverzorging.’’

In 1850 produceerde een Amerikaanse tandarts de
eerste tandpasta die grote gelijken issen vertoont
met onze huidige tandpasta’s. In 1892 richtte hij een
bedrijf op en begon met de productie en verkoop van
tandpasta in tubes. Aan het begin van de 20e eeuw is
tandpoeder (zonder fluoride) in Nederland op de
markt gekomen.Tandpasta mét fluoride betekende
een enorme doorbraak en vond plaats in 1975. Uit
onderzoek bleek dat fluoride gebruikt moet blijven
worden, om effect te hebben en te houden. Gelukkig
was fluoride al snel toegevoegd aan vrijwel alle
tandpasta’s, waardoor de gebitsg ezondheid van de
Nederlander de afgelopen decennia spectaculair
is verbeterd.

Waaruit is tandpasta samengesteld?

Innovaties

Een aantal belangrijke basisingrediënten van tandpasta

Zonder twijfel is het meest baanbrekend in de wereld

is onder meer polijstmiddel voor het verwijderen van

van de mondverzorging, de toevoeging van fluoride

aanslag, oppervlakte-actieve stoffen om het product te

zouten geweest. De functie van fluoride in deze

laten schuimen en een reinigende werking te hebben,

producten, is het voorkómen van de vorming van cariës.

bevochtigers om het product tegen uitdroging te

Cariës ontstaan doordat het tandglazuur, dat bestaat uit

beschermen en bindmiddel dat de tandpasta de

het mineraal calcium hydroxyapatiet, aangetast wordt

bedoelde consistentie geeft (vastheid van een stof).

door zuur. Door de aanwezigheid van fluoride wordt het
tandglazuur gehard. De calcium hydroxyapatiet wordt

In kindertandpasta’s is het fluoridegehalte aangepast

omgezet in calcium fluorapatiet, een stof die beter

aan de leeftijd van het kind, omdat kinderen tandpasta

bestand is tegen aanvallen van zuur. Vanaf 1975

kunnen inslikken. Ook is de smaak wat milder. In tandpasta

bevatten de meeste tandpasta’s fluoride. Het borstelen

is de toevoeging van fluoride van groot belang: het versterkt

zelf had lange tijd een groter effect dan de tandpasta

het tandglazuur waardoor de tandpasta bescherming

zelf, totdat er fluoride aan de pasta werdtoegevoegd.

geeft tegen gaatjes. Fluoride wordt opgenomen door het

Hierdoor nam het aantal gaatjes bij de jeugd en

tandglazuur, waardoor het extra wordt versterkt.

jong-volwassenen in Nederland met driekwart af.

Tandpasta voor gevoelige tanden/tandhalzen bevat vaak
het actieve ingrediënt kaliumnitraat; deze stof helpt de

Een andere belangrijke ontwikkeling is de overgang naar

pijnprikkel te verminderen. De tandpasta draagt bij aan

elektrisch tandenpoetsen geweest. De techniek van

het vormen van een beschermlaagje over de bloot

elektrisch poetsen is anders dan die van handmatig

liggende tandhals.

poetsen, het moet onder andere voorzichtiger gebeuren
en er moet minder druk worden uitgeoefend. Poetsen

De zogenaamde whiteners hebben vaak een speciale

met een elektrische tandenborstel is voor de consument

combinatie van silica's, die een zekere schurende

aangenaam en is samen met een goede tandpasta een

werking hebben. Hierdoor kunnen de tanden hun

prima hulpmiddel bij het reinigen van het gebit.

natuurlijk witte kleur terugkrijgen. Tandpasta’s voor
Inmiddels zijn er heel veel soorten tandpasta’s op de markt. In Nederland maken we

gezond tandvlees en een frisse adem bevatten vaak

De huidige trend binnen de tandheelkunde is gericht

onderscheid tussen tandpasta’s voor volwassenen, tandpasta’s voor kinderen van

actieve stoffen die een bacterieremmende werking

op het voorkómen van tandproblemen. Erosie, dat wil

0-4 jaar en voor kinderen van 5 jaar en ouder. De kindertandpasta’s richten zich op de

hebben. Tandpasta tegen erosie zijn geoptimaliseerd

zeggen aantasting van het tandglazuur door zuren uit

bescherming tegen cariës (gaatjes). Al bij het doorbreken van het eerste tandje, moet

op basis van combinaties van actieve stoffen. Tenslotte

voedingsmiddelen en dranken, is een groot probleem.

er fluoridehoudende tandpasta worden gebruikt om een goede bescherming te bieden

zijn er de anti-tandsteentandpasta’s, deze bevatten een

Fabrikanten werken daarom hard aan de ontwikkeling

tegen cariës. Voor volwassenen zijn er diverse specifieke tandpasta’s, zoals tandpasta

mengsel van pyrofosfaten waardoor de vorming van

van producten die meer bescherming bieden tegen

voor gevoelige tanden/tandhalzen, voor wittere tanden, voor gezond tandvlees, voor

tandsteen vermindert.

erosie. Daarnaast is het zaak om consumenten goed

een frisse adem, voor bescherming tegen erosie en voor het voorkomen van tandsteen.

voor te lichten over de grote impact van eet- en

Qua uiterlijk verschillen deze tandpasta’s ook: wit, gekleurd, gel, streepjes, bolletjes.

drinkgewoonten op ons gebit. De consument is zich

Ook is er een grote variëteit in smaken te vinden.

veel bewuster geworden van mondverzorging, mede door
de invoering van het bezoek aan de mondhygiëniste.
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Mensen hechten steeds meer belang aan frisheid van

Maatschappij en milieu

Wat u mogelijk nog niet wist over mondverzorging…

bijvoorbeeld tijdens een sollicitatie, een afspraakje

Sara Lee heeft in haar Corporate Social Responsibility

•	94% van de Nederlanders vindt een goede mondverzorging even belangrijk als

of bij een bedrijfsbezoek. Dat verklaart meteen het

Program een ‘critical ingredients program’ opgenomen.

sterk gestegen aandeel van mondwaters op de mond

Dit programma bevat een overzicht van verschillende

verzorgingsmarkt.

ingrediënten en materialen die worden gebruikt bij het

de mond. Een frisse adem geeft ons zelfvert rouwen,
andere gezondheidsaspecten zoals gezonde voeding en je mentaal goed voelen
•	61% poetst tweemaal per dag zijn tanden, terwijl 21% slechts eenmaal per dag
tanden poetst

productieproces van haar producten. Het doel is het

Mensen
hechten
steeds meer
belang aan
frisheid van
de mond

•	In 2002 werd bij 20% van de jongeren in meer of mindere mate tanderosie

bereiken van een optimaal niveau van veiligheid en

geconstateerd. Er zijn aanwijzingen dat het percentage nu gestegen is tot 30%.

kwaliteit. Omdat het bedrijf veel belang hecht aan goede

Vermoedelijk is dit te wijten aan hun levensstijl waarbij veel koolzuurhoudende

consumentenvoorlichting over mondverzorging stelt zij

dranken en snoepgoed worden genuttigd

educatiemateriaal beschikbaar voor consumenten,

•	Tot vijftig jaar geleden werden tanden die slecht waren meestal getrokken,

kinderen en mondhygiënisten. Voor de ontwikkeling van

tegenwoordig behoudt bijna iedereen zo lang mogelijk zijn gebit

deze materialen is een speciale afdeling binnen het

•	Op verkoudheid na, is cariës de meest voorkomende aandoening

bedrijf in het leven geroepen.

• Tandglazuur is het sterktste weefsel van het lichaam
•	Eskimo’s hebben over het algemeen een heel goed gebit dankzij de natuurlijke
voeding die zij tot zich nemen, bestaande uit veel vlees en weinig suikers
•	Om het milieu te sparen is in de jaren ‘90 een groot deel van de tandpastafabri-

In het kader van de wet

kanten overgegaan van een aluminium tube van 50 ml met omdoosje, naar alleen
Fluoride is waarschijnlijk het bekendste ingrediënt in

een kunststof statube van 75 ml

gebitsverzorgende cosmetica, zoals tandpasta en
mondspoelmiddelen. De hoeveelheid fluoride die een
product mag bevatten is vastgelegd in de wet (in Bijlage
III van het Warenwetbesluit Cosmetische Producten).
Omdat kinderen de neiging hebben om kleine hoeveel
heden tandpasta door te slikken, geldt voor kinder
tandpasta een lager fluoridegehalte. Maar ook het gebruik
van tandpasta bij kinderen behoeft speciale aandacht.

Omzet
tandpasta

in miljoenen euro
consumentenomzet
150
135

€ 128 miljoen

Vanaf maart 2009 zijn tandpasta’s met 0,1-0,15 %
fluoride, die niet uitsluitend bestemd zijn voor volwassen,
dan ook voorzien van een waarschuwing om voor kinderen
van zes jaar of jonger niet meer tandpasta te gebruiken
dan ter grootte van een erwt en ervoor te zorgen dat ze zo
min mogelijk tandpasta inslikken.

120
105
90
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

bron: The Nielsen Company
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PUBLICATIE 4

Zonnecosmetica

Tot aan de jaren ‘20 van de vorige eeuw was het vrouwelijke
schoonheidsideaal een bleke huid en een teer postuur. Na de Eerste
Wereldoorlog zorgde de industriële maatschappij echter voor een
revolutie in onze werkomstandigheden en levensstijl.
Vanaf de jaren ’20 komt het bruinen van de huid door de zon in de
mode. Een gebruinde huid geeft aan dat iemand welgesteld is, succes
heeft en met vakantie gaat. Vrouwen verruilden hun porseleinen
gelaatskleur voor een gebruinde huid, die al snel een synoniem werd
voor gezondheid en verleidelijkheid.
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Inge Kaaijk, Manager
Corporate Communi
cation & Information
Centre, L’Oréal Benelux:

Het licht verbranden van de huid hoorde erbij, als
men een gebruinde huid wilde hebben; mensen sloegen
nog geen acht op de mogelijke risico’s van bloot
stelling aan de zon. Pas enige jaren later, toen het
zonnen nog verder aan populariteit won, groeide de
vraag naar bescherming tegen te veel UV-straling.
Het eerste zonneproduct werd omstreeks 1935
geïntrod uceerd en had een beschermingsfactor
(SPF) van 1.8. Een grote stap vooruit, die zelfgemaakte middeltjes op basis van olijfolie en iodine
tinctuur verving.

‘’Dankzij baanbrekend
wetenschappelijk
onderzoek en innovatie
zijn fabrikanten steeds
beter in staat effectieve
producten te ontwikkelen
die de verschillende
huidtypen helpen
beschermen tegen de zon.’’

Naarmate meer bekend werd over de schadelijke
effecten van te veel UV-straling zijn mede dankzij
technische vooruitgang producten met hogere
zonbeschermingsfactoren (SPF) op de markt gekomen.
In de jaren ’90 werden de effecten van UV-A-straling
bekend. Niet alleen is er meer UV-A- dan UV-Bstraling, ook penetreert UV-A-straling door
bewolking en glas en komt het dieper in de huid
terecht. UV-A-straling is verantwoordelijk voor
huidveroudering en zonne-allergie en verzwakt
het immuunsysteem van de huid.
Mede door de toenemende media-aandacht voor
de gevolgen van teveel zon, wordt de consument
zich steeds meer bewust en wil zich tegen de zon
beschermen. Het gebruik van zonnebrandproducten
met een hoge beschermingsfactor is dan ook sterk
toegenomen. Ook after-sunproducten worden
steeds meer gebruikt.

Waaruit zijn zonnecosmetica samengesteld?

Innovaties

Een zonbeschermingsproduct moet de huid verzorgen en

Het sterk verkleinen van de titaandioxidedeeltjes, vaak in

haar weerstand bieden bij extreme omstandigheden. Het

de media nanodeeltjes genoemd, heeft het voordeel dat

product moet gemakkelijk aan te brengen zijn en water-,

zonnecosmetica beter smeerbaar zijn en nauwelijks een

transpiratie- en wrijvingsbestendig zijn. Momenteel is

witte laag op de huid achterlaten. Bovendien geldt: hoe

een grote verscheidenheid aan producten beschikbaar

kleiner het deeltje, des te beter de bescherming. De kleine

de meest voorkomende zijn: emulsies (crèmes en

deeltjes hebben meer totaaloppervlak, dan grotere deeltjes,

melkachtige producten), dikke, transparante gels, oliën en

om UV-straling te reflecteren. Door het grote oppervlak van de

sticks. De effectiviteit van een zonbeschermingsproduct

titaandioxidedeeltjes vindt er meer reflectie plaats waardoor

hangt vooral af van een reeks aan ingrediënten die de

de minerale filters veel effectiever hun werk doen. Het

nadelige blootstelling van UV-straling helpen voorkomen.

toegepaste gehalte nanotitaandioxide kan dan ook lager zijn
dan wanneer titaandioxide als grotere deeltjes wordt gebruikt.

Zonnecosmetica die u nu op de markt vindt, absorberen
of reflecteren de straling van een groter of kleiner deel

Consumenten die willen weten of een zonbeschermings

van het lichtspectrum, waardoor dit de huid niet meer

product nanodeeltjes bevat, kunnen in de nabije toekomst de

bereikt. De vorm en de mogelijkheden zijn zeer uiteen

ingrediëntendeclaratie raadplegen: wanneer de nieuwe

lopend: er zijn organische filters, dit zijn de meest

cosmeticawetgeving, de Cosmeticaverordening, per 11 juli

voorkomende en best beschermende filters. Ze zijn

2013 van kracht is, kunt u het gebruik van nanodeeltjes in

synthetisch ontwikkeld en vervaardigd. Daarnaast zijn er

producten herkennen aan de term ‘nano’ bij het betreffende

de mineraalfilters of pigmenten die verkregen zijn uit

ingrediënt op het etiket.

mineralen, bijvoorbeeld titaniumdioxide en zinkoxide.
Het gebruik van zonnecosmetica is makkelijker geworden:
Naast een filtersysteem bevatten zonbeschermings

denk aan kleine meeneemverpakkingen, sprays voor moeilijk

producten vochtinbrengende ingrediënten om het

bereikbare plaatsen en transparante producten op alcohol

uitdrogen van de huid tegen te gaan en vetten die de

basis voor sporters. Zelfbruinende producten hebben het

barrièrefunctie van de hoornlaag versterken. Om

eenvoudig gemaakt om een kleur te krijgen zonder het

bescherming te bieden tegen eventuele schade die

lichaam aan teveel UV-straling bloot te stellen, of om de

door UV-stralen geproduceerde vrije radicalen wordt

zongebruinde kleur langer te behouden.

veroorzaakt, worden anti-oxidanten toegevoegd.
Een andere belangrijke innovatie vond plaats in 2001: de
introductie van waterproof zonnecosmetica. Waterproof
producten worden ontwikkeld om bestand te zijn tegen
wegspoelen door water. Deze producten zijn zo gefor
muleerd, dat ze zich beter en langer aan de huid hechten.
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Dit kan op drie manieren: het product bevat ingrediënten die
UV-filters helpen in de bovenste lagen van de opperhuid te
dringen, het product bevat actieve ingrediënten die zich
binden aan de huid, of er worden UV-filters gehuld in een dun
laagje water gebruikt, waaraan specifieke ingrediënten zijn
toegevoegd, die zich binden aan de huid. Geen enkel product
is echter 100% tegen wegspoelen door water bestand.
Daarom gebruiken fabrikanten steeds vaker de term ‘(zeer)
waterbestendig’. Wat betreft productgebruik valt nog wat
te verbeteren: mensen smeren nog steeds niet (frequent)
genoeg om optimaal beschermd te zijn. Er moet een royale
hoeveelheid op de huid worden aangebracht. Bovendien
moet na het zwemmen, transpireren, of bij contact met
kleding of een handdoek het product regelmatig opnieuw
worden aangebracht.

mensen
smeren nog
steeds niet
(frequent)
genoeg om
optimaal
beschermd
te zijn

Maatschappij en milieu

In het kader van de wet

La Roche-Posay, een merk van de L'Oréal Groep, organiseert

In veel landen groeit de vraag naar zonneproducten nog

campagnes in samenwerking met dermatologen om

steeds. De Europese Commissie heeft in samenwerking met

moedervlekken te controleren om zodoende eventuele (voor)

de cosmetica-industrie de etikettering van zonneproducten

stadia van huidkanker eerder te ontdekken. Doel is om

verbeterd.

Wat u mogelijk nog niet wist over zonnecosmetica…
•	De huid van de lippen is heel dun en moet daarom extra beschermd worden.
Producten voor de lippen zijn vaak wat vetter en bevatten ook een beschermings
factor. Ook het décolleté heeft een dunnere huid en vraagt om extra bescherming
•	Voor de haren zijn er speciale beschermende oliën met UV-filter, zodat het haar
niet wordt gebleekt en de kleur mooi blijft
•	Onze huid kan een maximale dosis UV-straling per dag krijgen. Dit maximum
verschilt per persoon. Is dat maximum eenmaal bereikt, dan moet men uit de zon
blijven, want zonnecosmetica beschermt niet voor 100% en langer blijven zonnen
geeft alleen maar meer huidschade
•	Het aantal mensen in Nederland met huidkanker neemt nog steeds toe. Huidkanker
wordt naar schatting bij zo'n 25.000 mensen per jaar vastgesteld
•	Een gunstige invloed van de zon is dat zij zorgt voor een natuurlijke verdikking van
de huid. Dit proces draagt in belangrijke mate bij aan de bescherming van onze
huid tegen UV-straling
•	Onder invloed van UV-straling wordt in het lichaam vitamine-D aangemaakt. Om deze
aanmaak te stimuleren hoeft u niet uren in de zon te blijven, tien minuten zon op
bijvoorbeeld de ontblote armen is voldoende
•	Veel gevallen van huidkanker ontstaan op een plek die op jonge leeftijd
ernstig is verbrand
•	Ook als u zonnecosmetica gebruikt, wordt uw huid geleidelijk bruin in de zon
•	De NCV neemt deel aan het Platform Verstandig Zonnen. Hierin hebben onder meer

Nederland bewust te maken van de gevaren van de zon door
het belang te benadrukken van huidbescherming en

In dit kader publiceerde de Commissie in 2006 een

zitting: Stichting Nationaal Huidfonds en KWF Kankerbestrijding. De deelnemers hebben

huidcontrole. Zo wordt onder meer een 'Bescherm Je Huid

aanbeveling om de getallen van zonbescherming (SPF) te

10 ‘gouden regels’ opgesteld die gebruikt worden in de voorlichting van het publiek ten

Dag' georganiseerd waarbij iedereen gratis advies kan

beperken, om de keuze voor de consument makkelijker te

aanzien van zonnen (lees ze o.a. op www.ncv-cosmetica.nl)

krijgen bij een dermatoloog in de buurt. Ook werkt het

maken. Daarbij wordt op diverse zonnebrandmiddelen de

cosmeticaconcern samen met KWF Kankerbestrijding om

mate van bescherming niet alleen door een beschermings

bewustwording van een goede zonbescherming te creëren.

factor aangegeven, maar ook met de termen ‘lage bescher-

Beschermingsklasse

ming’, ‘gemiddelde bescherming’, ‘hoge b escherming’ en
‘zeer hoge bescherming’. Ook is nu op het etiket van

SPF UV-Bbeschermingsfactor

Laag

6, 10

Gemiddeld

15, 20, 25

Hoog

30, 50

Zeer hoog

50+

zonnecosmetica te lezen of het product bescherming biedt
tegen UV-A-straling. Enkele jaren geleden heeft de Europese
Unie erkend dat het belangrijk is dat zonnecosmetica een
goede verhouding tussen UV-B- en UV-A-bescherming moet
bevatten. Producten die voldoende UV-A-bescherming bieden
ten opzichte van de beschermingsfactor dragen nu het
UV-A-logo. In de tabel staan beschermingsklassen, die op
producten staan. Deze beschermingsklassen zullen naast de

UV-Abescherming

in miljoenen euro
consumentenomzet

80
Minstens 1/3
van de UV-Bbeschermingsfactor

Omzet
zonnecosmetica
€ 68 miljoen

70
60
50
40
30
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
bron: The Nielsen Company

traditionele SPF-index vermeld worden.
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PUBLICATIE 5

Geuren

Geuren zijn overal. Alles heeft geur. We zijn ons lang niet altijd
bewust van de invloed van geuren op ons doen en laten. Ze zijn echter
onmisbaar in ons dagelijks bestaan. Ze beïnvloeden niet alleen de keuze
voor allerhande producten, maar ook de waardering voor mensen, ons
humeur en onze herinneringen. De Egyptenaren gebruikten geuren
bewust voor bepaalde doeleinden, zoals het brengen van geuroffers
aan de goden.
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Waaruit zijn geuren samengesteld?
In cosmeticaproducten worden verschillende soorten geurstoffen gebruikt. Sommige

Een uitdaging van parfumeurs is om geuren zo ‘global’ mogelijk te maken, zodat men

komen rechtstreeks uit natuurlijke producten, zoals bloemen en houtsoorten. Er zijn ook

de geur van een douchegel van Afrika tot in Europa omarmt.

natuuridentieke stoffen, dit zijn synthetische geurstoffen die natuurlijke geurstoffen
nabootsen. Dan zijn er nog de synthetische geurstoffen, deze zijn gefabriceerd in een

De geur van een product staat echter nooit op zichzelf; de populariteit van een product

laboratorium en komen niet voor in de natuur. Een parfum bestaat, in tegenstelling tot

wordt bepaald door het marketingconcept, de geur en de kleur. Juist ook de verwach-

Enna van den Brand,

wat sommige mensen denken, niet uit slechts één ingrediënt. Een parfum of eau de

ting die een kleur over een product schept, speelt een belangrijke rol. Een roze

Senior Technical

toilette kan meer dan 120 ingrediënten bevatten. Een eenvoudige geur, zoals toegepast

lipbalsem die naar appeltjes ruikt, komt niet overeen met de verwachting van een

Evaluation Personal

in schoonmaakmiddelen, bevat al 20 tot 30 componenten. Geuren worden over het

persoon over dat product. Dit kan het succes van een product maken of breken.

Care, IFF: ‘’Mede

algemeen ingedeeld in een aantal geurcategorieën, zoals citrus, kruidig, bloemig, hout,

dankzij de internationale

oriëntaals en pikant (‘spicy’). De figuur laat de opbouw van een geur zien.

Innovaties

IFRA-standaarden zijn
wij in staat een hoge

In de wereld van geur hebben zich in de afgelopen decennia talloze innovaties

mate van kwaliteit en

voorgedaan. Tussen WO I en WO II werden de eerste synthetische geurstoffen

veiligheid van geuren

ontwikkeld. Deze doorbraak zorgde ervoor dat geuren voor een steeds groter publiek

te bereiken.’’

citrus

toegankelijk werden. Ook de jaren ’80 waren baanbrekend voor geuren; men ontwik-

limoen, citroen,
mandarijn, sinaasappel,
appel, ananas, peer, framboos

kelde de ‘waterige geuren’, ook wel de groene parfums genoemd. Denk aan de frisse

TOPNOOT

geur van water of vers gemaaid gras.
Verder is momenteel een aantal duidelijke trends waarneembaar in de wereld van

HARTNOOT

GRONDNOOT

bloemig
jasmijn, roos, viooltje, lavendel
houtig
sandelhout, cederhout, amber, musk ,vanille, hooi

geuren. Ten eerste zijn de ‘groene geuren’ populair, zoals de natuurtrend ook in andere
industrieën zichtbaar is. In Europa geldt dat de consument een toegenomen belangstelling heeft voor ‘rood fruit-geuren’, zoals aardbei, framboos en kersen. Deze geuren
komen we dan ook volop tegen in douchegels, shampoos en vloeibare handzeep.
Verder heeft ‘gourmand’ de laatste jaren aan populariteit gewonnen, denk aan
verzorgingsproducten die naar chocolade, kokos, honing of thee ruiken.

Hoe we geuren beleven

Doordat fabrikanten inspelen op de voorkeur van de consument creëren zij een illusie,
een aangenaam gevoel; een ‘feel good’. De specifieke geur van cosmetica geeft de

De beleving van geuren is iets persoonlijks. Ze worden verwerkt door ons limbisch

gebruiker bovendien een eigen identiteit en draagt daarmee bij aan het zelfvertrouwen.

systeem in de hersenen, waar zich onder meer ons emotioneel geheugen bevindt.
Geuren associëren we met herinneringen. Ze zijn zelfs zo belangrijk, dat een herinnering soms op te halen is door het, soms onbewust, waarnemen van een geur. Ook
opvoeding speelt een rol in de waardering van geuren. De voorkeur voor geuren
verschilt dan ook tussen landen en culturen; in Azië waardeert men over het algemeen
kruidige geuren in cosmetica, terwijl wij ons in Nederland eerder aangetrokken voelen
tot bloemige geuren. Het is voorgekomen dat een afwasmiddel met grapefruitgeur in
diverse landen zeer goed liep, terwijl men er in ons land niets van moest weten.
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In het kader van de wet

Wat u mogelijk nog niet wist over geuren…

subtiel geparfumeerd cosmeticaproduct heeft effect op alle zintuigen. Het kiezen van een

Gelukkig kunnen de meeste mensen probleemloos een

• Met geuren hebben mensen vaak een bepaalde associatie.

parfum dat bij je past, is persoonlijk en baseren we op onze gewoonten, lifestyle en op

product gebruiken dat zij lekker vinden ruiken. Dat geldt

herinneringen gekoppeld aan onze reukzin. Vaak blijven gebruikers loyaal aan één

echter niet voor iedereen. Mensen met een parfumallergie

favoriet en experimenteren daarnaast met nieuwe geuren. Wij adviseren parfum aan te

verdragen bepaalde geurstoffen niet. Tot enkele jaren

behoudend als het gaat om hun voorkeur voor geuren

brengen op de polsen of in de hals: de vermenging van de geur met de huid maakt een

geleden moest als gevolg hiervan een product zonder

• Geuren hebben een zodanig grote impact op mensen, dat

parfum extra verleidelijk. En vergeet niet dat parfum een cadeau is dat altijd wordt

parfum worden gebruikt. Juist voor deze mensen staat er

zij tegenwoordig worden ingezet om situaties te

gewaardeerd. De onafhankelijkheid waarmee Mademoiselle Chanel het parfum N°5

sinds 2003 meer informatie op het etiket. Naast het woord

beïnvloeden. Voorbeelden zijn voetbalsupporters die in het

ontwikkelde, heeft een grote stempel gedrukt op het karakter van al onze parfums. Zo

‘parfum’ moeten boven bepaalde concentraties, ook de

stadion rustig worden houden door het verspreiden van

hebben wij om de authenticiteit van het merk te waarborgen, en alles controleerbaar te

namen van een 26-tal geurstoffen in de ingrediënten

lavendelgeur, of het gebruik in Japan van citrusgeuren om

houden, alle productiefases in eigen hand. Van het selecteren van de grondstoffen, tot

vermelding op het etiket worden vermeld. Doel hiervan is

werknemers actief te houden

en met het aanbrengen van het etiket.’’

om de allergiepatiënten van extra informatie te voorzien.

Pierre-Yves Wecxsteen, directeur van Chanel International BV over de rol van geur in
cosmeticaproducten: ‘’Geur is onmisbaar in de wereld van cosmetica. Het gebruik van een

Zo kan men gemakkelijker de stoffen vermijden waarvoor
men gevoelig is. Het geeft mensen met een parfumallergie
de mogelijkheid om uit meer producten te kiezen.

Frisse geuren associëren veel mensen met hygiëne
• Nederlanders zijn vergeleken met andere culturen zeer

• De uiteindelijke geur wordt bepaald door de interactie van
het parfum met de huid. Daarom ruikt een parfum op
iedere huid weer anders
• Het creëren van een geur ten behoeve van bijvoorbeeld
een wasmiddel is aan veel meer eisen en restricties

Maatschappij en milieu
Mensen die vermoeden dat zij een parfumallergie hebben,

gebonden dan bij een cosmetisch parfum zoals eau de

De IFRA, International Fragrance Association, is een vereniging die de geurenindustrie

kunnen zich via de huisarts laten doorverwijzen naar de

toilette. De geur van een wasmiddel moet namelijk in de

wereldwijd vertegenwoordigt. Zij beoordeelt geuringrediënten volgens beproefde,

dermatoloog. Alleen een dermatoloog kan op basis van

verpakking prettig en stabiel zijn, maar ook na het wassen,

wetenschappelijke methoden, ten behoeve van de veiligheid voor mens en milieu.

gericht onderzoek vertellen voor welke stoffen zij

in de kast en gedurende de hele dag dat men de kleding

Samen met het Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) stelt de IFRA

allergisch zijn en of deze in cosmetica voorkomen. De

draagt

standaarden met grenswaarden op voor veilig gebruik van geurmaterialen in verschil-

NCV heeft voor hen een allergiepas ontwikkeld. Dit is

lende producten. Hun wetenschappelijke bevindingen worden geëvalueerd door een

een handig hulpmiddel dat mensen met een allergie helpt

‘blind’ ruikt, zult u de geur heel anders waarderen dan als

onafhankelijk en internationaal panel van experts bestaande uit dermatologen,

tijdens aankoop van producten bij het interpreteren van

u de fles erbij ziet

immunologen, toxicologen en milieudeskundigen. Parfumeurs aangesloten bij de IFRA

de ingrediëntendeclaratie.

• Wanneer u de geur van uw favoriete cosmeticaproduct

• In het verleden werd veel gebruik gemaakt van de techniek

zijn verplicht volgens de standaarden te werken. Hiermee wordt een hoog niveau van

‘enfleurage’ om de geur van planten en bloemen te

veiligheid van geuringrediënten gewaarborgd.

onttrekken. De bloemen werden daarvoor op vet gelegd en
in miljoenen euro
consumentenomzet

500

regelmatig vervangen door verse bloemen, tot het vet een

Omzet
geuren

pommade was (soort zalf). Dit is een duur en arbeidsinten€ 402 miljoen

sief proces dat vrijwel niet meer wordt gebruikt. Wanneer
de pommade in alcohol wordt opgelost en de alcohol
verdampt blijft de absolue over, wat vaak in duurdere

400

parfums en andere cosmeticaproducten wordt gebruikt
• De stad Grasse in Zuid-Frankrijk wordt sinds de 16e eeuw

300

gezien als de parfumstad van de wereld. Meer dan 60%
van de productie van natuurlijke aroma's (zowel voor de
parfum- als de voedingsindustrie) vindt hier plaats

200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
bron: The Nielsen Company
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• Meer informatie over allergieën en de allergiepas van de
NCV staat op de website www.ncv-cosmetica.nl
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PUBLICATIE 6

Shampoo

In ons haar komen iedere dag stoffen terecht, zoals vet (talg), zouten
uit zweet, huidschilfers, vuil, uitlaatgassen en geuren. Het is onder
meer voor de hygiëne dat we ons haar regelmatig wassen. Gewone zeep
is daar niet geschikt voor, omdat dit het haar dof maakt. Daarom zijn
er verschillende typen shampoos op de markt.
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Een shampoo is geschikt om het haar mee te wassen,
omdat zij licht zuur is, het haar reinigt, verzorgt
en beschermt. Er bestaan shampoos die speciaal zijn
ontwikkeld voor bepaalde typen haar, zoals vet,
droog, gekleurd of gekruld haar en shampoos die
geschikt zijn voor baby’s.

Waaruit zijn shampoos samengesteld?
De huidige shampoos worden ontwikkeld op basis van de verschillen in haartype,
hoofdhuid en haarbehandelingen zoals kleuren en permanenten. Een shampoo bestaat
uit de volgende drie componenten: een reinigende basis die voornamelijk uit wasactieve
stoffen bestaat, de actieve ingrediënten voor haar en hoofdhuid, en overige ingrediënten
voor textuur, uiterlijk, gevoel, geur en stabiliteit van het product.

Annie Vranckx, Manager
Regulatory & Technical
Affairs, Schwarzkopf &
Henkel Cosmetics: ‘’Onze
o rganisatie neemt deel
aan de Round Table for
Sustainable Palm
Oil (RSPO). Deze
o rganisatie promoot

Naast vervuiling hebben we ook te maken met
beschadiging van het haar. Dat kan gebeuren door
kammen, borstelen, zonlicht en hitte van föhn en
krultang. Beschadigd haar heeft een onregelmatig
geschubde laag en gespleten haarpunten. Om het
haar gezond te houden, worden daarom aan de
shampoos diverse verzorgende ingrediënten toe
gevoegd. Gezond haar is meteen te herkennen aan
haar glans en veerkracht.

het behoud van palmolie,
rekeninghoudend met
het ecologisch en sociaal
effect.’’

omgeving en verzorgingsproducten uit het haar te verwijderen. Dit resultaat wordt
bereikt met een formule van oppervlakteactieve stoffen, schuimvormers, verzorgende
stoffen, parfum, zuurtegraadregulerende stoffen, conserveermiddelen en andere
actieve ingrediënten.
Droog haar is broos, dof, ruw en voelt stro-achtig aan. Een shampoo voor droog en
beschadigd haar zal deze eigenschappen moeten verbeteren. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een milde reinigende basis en structuuropbouwende, verzorgende en

duurzame productie van
palmolie. Ze verdedigt

Een standaard shampoo voor normaal haar heeft tot doel om restjes talg, vuil uit de

Ver terug in het verleden werd het haar al gewassen,
vaak ter ere van feestelijkheden. Om het reinigend
effect van water te versterken, werd aan water
onder meer soda (stoffen uit as van zee- en strandplanten), potas (stoffen uit as van planten) of trona
(stoffen uit de zee) toegevoegd. Deze assen gemengd
met olie leverden de eerste zeep. Begin vorige eeuw
werd de eerste water-oplosbare shampoo (poeder)
op de markt gebracht. Al snel daarna introduceerden
fabrikanten de eerste vloeibare shampoo.

vetregulerende stoffen die het haaroppervlak gladmaken voor een aangenaam, zacht
haargevoel en een verhoogde glans.
Vet haar heeft vaak een ongewenste ‘vette look’ en kan moeilijk in model gebracht
worden. Shampoo voor vet haar is vrij van verzorgende ingrediënten om het haar niet
nog meer te verzwaren.
Fijne haren hebben een kleinere doorsnede, zijn moeilijker doorkambaar, breken sneller
af en hebben vaak minder glans. Als ook het aantal haren gering is, is het moeilijk
volume te creëren. Naast een milde reinigende basis en een pH van 5 tot 7, worden
stoffen toegevoegd om de haren gemakkelijker kambaar te maken. Ook worden stoffen
toegevoegd om de structuur aan de binnenkant van het haar te verbeteren.
Shampoo voor gekleurd haar bevat UV-filters om de afbraak van kleurstoffen (en
daarmee het vervagen van de kleur) door UV-straling tegen te gaan. Mensen met roos
kunnen hun haar het beste wassen met speciale anti-roosshampoo. Aan deze shampoos

Oppervlak van
een gezonde haar

Oppervlak van een
beschadigde haar

zijn vaak verschillende werkzame stoffen toegevoegd zoals salicylzuur (helpt huidschilfers
te verwijderen) of zinkpyrithion (is schimmelwerend). Voor comfort van de hoofdhuid
worden aan shampoos voor gevoelige of geïrriteerde hoofdhuid vaak nog hydraterende
bestanddelen toegevoegd (glycerol, sorbitol) of verzachtende bestanddelen zoals kamille.
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Innovaties

Wat u mogelijk nog niet wist over shampoo…

Een belangrijke innovatie op het gebied van shampoo is

• Veel shampoos hebben UV-filters die het product en/

het maximale kleurbehoud bij gebruik van shampoos

• Bij een hoge luchtvochtigheid kan haar wel 30%

of het haar beschermen tegen de invloed van zonlicht

voor gekleurd haar. Dit is mogelijk geworden door

van haar gewicht aan waterdamp opnemen, water

• Wanneer de conditie van het haar eenmaal goed is en

(in vloeibare vorm) tot wel 45% van haar gewicht

toevoeging van extra verzorgende ingrediënten. Behoud

het haaroppervlak glad, gaat het vanzelf glanzen. Het

• Haarwasgewoonten verschillen, afhankelijk van

van kleur omvat ook bescherming tegen de (felle) zon,

krijgt dan zijn natuurlijke veerkracht en wordt minder

culturele factoren en geografie. In landen waar

dit is overigens ook van belang bij natuurlijke haar

snel statisch

water overvloedig aanwezig is wast men het haar

kleuren. Verder winnen de ‘groene shampoos’ aan

• Lang haar is gevoeliger voor gespleten punten omdat

populariteit, het gaat dan bijvoorbeeld om producten op
basis van hernieuwbare grondstoffen, gewichtsreductie

In het kader van de wet

van verpakkingen, het gebruik van compacte producten

driemaal per week het haar gewassen; een kwart

• Een oud product dat aan populariteit had verloren

hiervan wast het haar elke dag. Het haar wordt

maar sinds kort weer op de markt is: droogshampoo.

zelfs tweemaal per dag gewassen door 80% van
de Amerikanen en 90% van de Japanners

(waarvan je per wasbeurt minder nodig hebt) en

Van alle cosmeticaproducten zorgen shampooflessen

Dit is een poeder dat je vaak met een spuitbus door je

hervulbare verpakkingen.

samen met bad- en doucheverpakkingen voor de grootste

haar verstuift. Voor mensen met snel vet haar kan dit

hoeveelheid verpakkingsafval. De cosmetica-industrie zet

uitkomst bieden

Maatschappij en milieu

het meest regelmatig. In Europa wordt gemiddeld

het langs de schouders en rug beweegt

• Het haaroppervlak dat bij een shampoobeurt wordt
behandeld omvat, afhankelijk van de haarlengte,

zich al jaren in om de milieubelasting door verpakkings

• Shampoo hoeft alleen aangebracht te worden bij de

zo’n 4-20m2. Het proces van haar wassen in een

materiaal te verminderen. In het verleden was de industrie

wortels van het haar. De rest van het haar wordt

paar minuten is daarmee vergelijkbaar met een

daarom aangesloten bij het Convenant Verpakkingen

schoon genoeg bij het uitspoelen van de shampoo

snelle schoonmaak van een hele kamer

Bij Schwarzkopf & Henkel Cosmetics speelt duurzaam

waarin het volgende was vastgelegd: de gebruikte

heid, het verantwoord ondernemen door de gehele

hoeveelheid verpakkingsmateriaal moet worden terugge-

de campagne Plastic Heroes ook uw lege shampoo

dan shampoos bij de kapper. De consument heeft

productieketen heen, een belangrijke rol. Bij enkele

bracht en het toegepaste materiaal moet zo min mogelijk

flessen inzamelen, waarna ze worden gerecycled

het gevoel dat het haar schoner wordt wanneer

haarproducten worden extracten van Sheaboom en

milieubelastend zijn. In 2006 is het Convenant Verpakkingen

(www.plasticheroes.nl)

er meer schuim wordt gevormd. De kapper heeft

arganolie ingezet. Beide ingrediënten zijn afkomstig

vervangen door het Besluit verpakkingen en de verpakkingen-

uit Afrika. Het bedrijf werkt daar met lokale partners

belasting. Maatregelen die genomen worden om de

om de bomen op lange termijn te beschermen en eerlijke

milieubelasting te verminderen zijn onder andere het

handel met de mensen in landen van oorsprong te

gebruik van dunnere flessen, minder dik karton, blisters

ondersteunen.

van papier of karton in plaats van kunststof. Daarnaast
vindt u steeds grotere verpakkingsvormen en worden
producten meer geconcentreerd.
Sinds enkele jaren moeten bedrijven een
verpakkingenbelasting betalen voor verpakkingen.

• In een groot aantal gemeentes kunt u in het kader van

• Consumentenshampoos schuimen meestal meer

• Shampoo komt van het Hindi woord champo dat

zijn wasbak liever niet vol schuim. Beide typen

masseren of kneden betekent

shampoos wassen even schoon, er worden alleen
verschillende ingrediënten gebruikt

Omzet
shampoo

in miljoenen euro
consumentenomzet

€ 118 miljoen

120
115
110

Met de verpakkingenb elasting wordt invulling gegeven
aan de verantwoordelijkheid van producenten voor
verpakkingsafval. Het voornaamste doel is om de
hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen.
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Huidverzorgingsproducten

Huidverzorgingsproducten bestaan er voor het gehele lichaam, de
handen en het gezicht. Een kleine greep uit deze productgroep:
bodylotion, dagcrème, nachtcrème, oogcrème, tonic, huidverstevigende
producten, anti-celluliteproducten, handcrème en gezichtsmaskers.
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Inge Oudenaarde,
Scientific & Regulatory

Onze huid is ons grootste orgaan. De huid vertelt
ons veel over onze lichamelijke en geestelijke toestand. Denk aan de grauwe, doffe huid die we krijgen
bij vermoeidheid en stress en aan de stralende blozende huid van zwangere vrouwen. Het belang van
een goede huidverzorging is essentieel. Een gezonde,
soepele huid voelt aangenaam, doet ons jonger ogen,
geeft zelfvertrouwen en draagt bij aan een positieve
uitstraling.

Affairs Director, L'Oréal
Benelux: ‘’De ontwikkeling
van een kunsthuid van
menselijke huidcellen levert
ons bedrijf veel informatie
over processen die zich in
de huid afspelen."

Al in de oudheid was er aandacht voor huidverzorging. Denk aan het ezellinenmelkbad van Cleopatra
en de oude Egyptenaren die hun huid verzorgden met
modder, klei en olie. De Romeinen gebruikten geparfumeerde olieën van olijf, moringazaden, palm, papaver
en bittere amandel. Zeepmakers waren actief sinds de
4e eeuw. In de Middeleeuwen nam men het echter
niet zo nauw met de persoonlijke hygiëne en werd
weinig gebruik gemaakt van zeep. Pas in de 17e eeuw
begon men in de Westerse wereld opnieuw met baden.
Begin 19e eeuw kwam de geïndustrialiseerde zeepproductie op gang, hierbij werd gebruik gemaakt van
soda. Vanaf de 20e eeuw kwamen vervolgens de eerste
producten op de markt en lag de focus niet meer
alleen op hygiëne maar ook op welness. Deze producten, om de huid te verzorgen, bestaan inmiddels in de
vorm van dagcrèmes, nachtcrèmes, oogcrèmes, serums,
maskers, reiniging en scrub/peeling.
Huidverzorgingsproducten houden de huid soepel,
ondersteunen het herstellende vermogen van de huid
en beschermen de huid tegen invloeden van buitenaf.
Daarnaast beschikken producten vaak over specifieke
eigenschappen zoals anti-veroudering, reiniging,
zacht voor de huid rond de ogen en vochtafdrijvend.

Waaruit zijn huidverzorgingsproducten

Daar worden producten steeds zorgvuldiger op afgestemd.

samengesteld?

U vindt altijd een product dat past bij uw huid, of deze
nu gevoelig, rijp of droog is. Baanbrekend is de ontwik-

Huidverzorgingsproducten als crèmes, lotions of milks

keling van kunstmatige huid geweest. Dit heeft ervoor

zijn meestal emulsies. Dit zijn mengsels waarin olie

gezorgd dat de effectiviteit van ingrediënten en producten

achtige en waterige stoffen die normaal niet zouden

nog beter bestudeerd en beoordeeld kan worden.

mengen, bijeen worden gehouden. Producten waarbij
de oliedruppeltjes fijn verdeeld zijn in de waterige

Verder komen gezichtsverzorgingsproducten steeds vaker

substantie worden olie-in-water emulsies genoemd.

in nieuwe texturen, u koopt bijvoorbeeld gezichtsmelk in

Producten waar de waterige bestanddelen juist verdeeld

een flesje, en als u het op de huid aanbrengt transformeert

zijn in de olieachtige basis heten water-in-olie emulsies.

het tot een tonic, waardoor het een 2-in-1-product is die

Om de olieachtige en waterige stoffen te kunnen men-

twee reinigende stappen samenvoegt. Polymeren maken

gen, worden emulgatoren gebruikt.

het mogelijk verrassende texturen te maken die op de
huid transformeren. Olie-in-water emulsies met polymeren

De belangrijkste ingrediënten van huidverzorgings

kunnen hogere concentraties reinigende of verzorgende

producten zijn de hydraterende bestanddelen, bijvoorbeeld

bestanddelen bevatten, die vrijkomen bij het inmasseren

hyaluronzuur of glycerine. Verder kunnen liposomen

op de huid.

(kleine vetbolletjes) worden toegevoegd als dragers van
ingrediënten die gevoelig zijn voor reacties met zuurstof

De term beautynomics zult u steeds vaker tegenkomen.

uit de lucht. Om de celvernieuwing te stimuleren worden

Dit is een technologie gebaseerd op genomics; onder-

soms fruitzuren toegevoegd. Verder bevatten verzorgings-

zoek naar genen. Met meer kennis over erfelijkheid en

producten vaak diverse vitaminen, zoals retinol (vitamine

stamcellen van de huid en het direct kunnen bestuderen

A) en tocopherol (vitamine E). Ook zijn huidverzorgings

van de effecten van ingrediënten over de tijd, kunnen

producten steeds vaker voorzien van UV-bescherming.

nog efficiëntereproducten die veroudering tegengaan,

Grote cosmeticabedrijven doen veel onderzoek naar het

worden ontwikkeld. Daarnaast kunnen nieuwe meet

effect van etnische huidverschillen op de werking van

methodes veranderingen ín de huid zichtbaar maken,

cosmeticaproducten. Ook wordt binnen de continenten

waardoor de directe en lange termijneffecten beter te

zeer goed gekeken waar de behoefte van de consument

meten zijn. De toekomst van huidverzorgingsproducten

ligt. In Azië is bijvoorbeeld een groot aantal producten

ligt dan ook in preventie van ouderdomsverschijnselen

op de markt die de huidteint oplichten. In Nederland zijn

(rimpels, teruggenomen veerkracht van de huid, ouder-

die veel minder populair omdat wij een bruine kleur

doms- en pigmentvlekken) en verbeterde effectiviteit

mooi vinden. Daarom vindt u in ons land juist zelfbrui-

van producten. Een belangrijke trend die we verder zien

nende producten of dagverzorging met een teint waar-

is de ontwikkeling van cosmetica specifiek voor mannen.

door de huid zongebruind lijkt.

Dat is goed terug te zien in de omzetontwikkeling die
de categorie de laatste jaren heeft doorgemaakt. Steeds

Innovaties

meer mannen gebruiken producten voor de persoonlijke
verzorging. Mannen zorgen dat ze mooi, fris en verzorgd

Er is steeds meer bekend over de oorzaken van ouder

zijn en kunnen hierbij kiezen uit speciaal voor hen ont-

worden. Belangrijke factoren die meespelen zijn UV-

wikkelde producten.

straling, vrije radicalen en hormonale veranderingen.
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Maatschappij en milieu
Diverse grote cosmeticabedrijven investeren, samen met
de Europese branchevereniging Colipa, veel geld en tijd
in onderzoek naar alternatieve testmethoden voor de
wettelijke verplichte veiligheidstesten van cosmetica.
Om veilige en effectieve producten te ontwikkelen zijn
veiligheids- en effectiviteitstests ontwikkeld waarvoor
geen dieren nodig zijn. Een voorbeeld van een goedgekeurd alternatief is Episkin, ontwikkeld door cosmeticabedrijf L’Oréal en gevalideerd in samenwerking met
diverse andere bedrijven. Episkin werd in april 2007
goedgekeurd door het Europees Centrum voor de
Validering van Alternative Methoden (ECVAM) en
vervangt alle tests die voorheen nodig waren voor het
testen van huidirritatie. In 1999 was Episkin al goedgekeurd als alternatief voor het testen van onomkeerb are
schade aan weefsel (corrosiviteit). Met Episkin kunnen
de eindproducten, maar ook de ingrediënten daarin,
worden getest op veiligheid. Kort gezegd wordt bij
Episkin een kweek van menselijke huidcellen gemaakt.
Met de huidlaag die hierdoor ontstaat, kan op zorgvuldige

Wat u mogelijk nog niet wist over

De huid kan
niet gewend
raken aan
gebruik van
verzorgings
producten.
De huid heeft
een continu
proces van
celvernieuwing

huidverzorgingsproducten…
• Ingrediënten in huidverzorgingsproducten hebben alle

• De huid bevat 200.000 zenuwuiteinden en is daardoor

een specifieke werking, maar de uitgebalanceerde

zeer gevoelig voor aanraking, druk en temperatuur.

combinatie van ingrediënten zorgt vaak voor een

Producten spelen daarop in met verschillende texturen.

‘1+1=3 effect’

Vingertoppen bevatten maar liefst 2.000 receptoren per cm2

• De huid kan niet gewend raken aan gebruik van

en zijn daarmee het gevoeligst

verzorgingsproducten. De huid heeft een continu proces

• De opperhuid (epidermis) is dun, variërend van 0.05 mm

van celvernieuwing. Af en toe een ander product gebruiken

op de oogleden tot 1.5 mm op de voetzolen. De

kan de huid soms wel op een positieve manier prikkelen

hoornlaag, de buitenste laag dode huidcellen, is slechts

• Aziaten en negroïde mensen hebben over het algemeen

eenhonderdste van een millimeter, maar heeft een

een vettere huid en meer melanine (bruin pigment) en

cruciale functie voor het lichaam, omdat het een zeer

houden daarom langer een rimpelloze huid. Ook de

ondoordringbare barrière tegen invloeden van buitenaf

melanine beschermt tegen huidveroudering door

vormt

zonneschade, waardoor met name de Afrikaanse huid

• Om producteffectiviteit te meten wordt van geavan

later veroudert

ceerde methoden gebruik gemaakt: lasertechnologie voor

• Anti-rimpelproducten werken volgens drie methoden:

verandering in rimpeldiepte, of foto-microscopie om met

	1. het gebruik van filmvormende bestanddelen die de

infrarood door de huid heen te kijken naar bijvoorbeeld

huid een strakker en egaler uiterlijk geven

collageen en elastine en 3D-beelden van de structuur

	2. het tegengaan van het ontstaan van lijntjes om

onder de huid te genereren

rimpel-vorming te voorkomen, door de verbinding tussen

• Lichaamsverzorging, en met name gezichtsverzorging,

wijze de kans op huidirritatie of -corrosie door ingrediënten

opperhuid en lederhuid in goede conditie te houden

wordt voor een toenemend aantal mannen onderdeel van

worden gemeten. Naar nieuwe mogelijkh eden om het

3. het verminderen van de schaduwcontrasten die

de dagelijkse verzorging. Van alle gezichtsverzorging die

rimpels dieper doen lijken door de toevoeging van

verkocht wordt, is ongeveer 20% voor mannen

huidmodel in te zetten wordt verder onderzoek verricht.

In het kader van de wet

lichtreflecterende deeltjes
Uiteraard willen consumenten géén dierproeven, maar wél
veilige producten. Deze wens om de veiligheid te garanderen
zonder dierproeven, deelt de cosmetica-industrie met hen.
Dierproeven voor de ontwikkeling van cosmetische producten

Omzet
huidverzorgingsproducten

in miljoenen euro
consumentenomzet

€ 490 miljoen

500

zijn in Nederland al sinds 1995 verboden volgens de Wet op
Dierproeven. Dierproeven voor cosmetica zijn sinds 2004 in

400

heel Europa bij wet verboden. Dit is onder meer het gevolg
van de ontwikkeling van alternatieven. De cosmetica-industrie

300

zelf is de grote stimulator geweest van het ontwikkelen van
alternatieve testmethoden en het verkrijgen van erkenning
ervan door wetenschap en overheid. In de Europese
Cosmetica Richtlijn is vastgelegd dat vanaf 2009 grotendeels,
en vanaf 2013 in het geheel geen dierproeven meer mogen
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worden verricht voor ingrediënten van cosmetica.
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PUBLICATIE 8

Decoratieve cosmetica

Bewijzen van het eerste gebruik van make-up dateren van meer dan
3000 jaar voor Christus. In vroege beschavingen versierden inheemse
volksstammen hun lichaam en gezicht in tijden van oorlog, feest, of
om religieuze redenen.
De Egyptenaren waren fervent gebruikers van make-up. Decoratie
van het gezicht had een spirituele betekenis. Na het sterven werd
make-up op het lijk aangebracht om een jong en vruchtbaar uiterlijk
te creëren, wat men essentieel achtte voor de wedergeboorte in de
andere wereld.
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Olivier Doucet, Vice
President Research &
Development Product
Integrity, Lancaster-Coty
International R&D
Center Monaco: ‘’Voor veel

Het gebruik van zwarte kohl zoals Cleopatra deed,
had naast verfraaiing ook een praktische functie: het
zou een bescherming bieden tegen vliegen, wind, zand
en fel zonlicht. Het had daarnaast een ontsmettende
werking dankzij de lood- en chloorverbindingen die
kohl toen bevatte. Olieën en geparfumeerde crèmes
bleken, in het oude Egypte met haar extreem droge
klimaat, nuttig om de huid mee te hydrateren. Deze
traditie werd overgenomen door de oude Grieken en
Romeinen. In de Middeleeuwen was make-up nog alleen
toegankelijk voor de welgestelden. Vanaf de 17de eeuw
werd make-up door alle sociale klassen gebruikt.

hun persoonlijke verzorging, anderen brengt het
glamour en verleiding in
hun leven, terwijl het voor
sommigen, bijvoorbeeld
voor mensen wiens
uiterlijk door ziekte is
aangetast, essentieel is
en hen kan helpen hun
identiteit weer terug te

Er zijn zoveel make-upproducten op de markt, dat we ons beperken tot het beschrijven
van de grootste productgroepen, te beginnen met foundation. Foundation is een gekleurde crème, emulsie of poeder (los of geperst) die de huid egaal doet lijken.
Dit product bestaat in een watervrije variant en op poederbasis. Het bevat witte en
gekleurde pigmenten, UV-filters, stoffen die vocht vasthouden en verzorgende vetten.
Verder worden stoffen toegevoegd die zorgen dat de make-up niet bederft
(conserveermiddelen). In foundation worden witte pigmenten en (an)organische kleurstoffen gebruikt, om de huid een fris uiterlijk te geven en/of kleur. Rouge (blusher) en
oogschaduw zijn voorbeelden van geperste poeders.Voor het opmaken van de ogen bestaan oogschaduw, mascara, eyeliner en oog- en wenkbrauwpotloden. Deze producten
bevatten witte en gekleurde pigmenten, stoffen die vocht in de huid vasthouden en

mensen is make-up een
dagelijks onderdeel van

Waaruit zijn make-upproducten samengesteld?

Aan het begin van de 20ste eeuw werden de eerste
cosmeticawinkels geopend. Make-up werd in toe
nemende mate gebruikt om waarden als vrijheid
en onafhankelijkheid uit te drukken, bijvoorbeeld
door feministes. Toegenomen kennis over het verband tussen een mooi lichamelijk voorkomen en
algemeen welzijn leidde tot de ontwikkeling van
nieuwe cosmeticaproducten aangepast aan onze
persoonlijke eigenschappen en behoeften. In de jaren
’20 werden moderne make-upproducten zoals we ze
nu kennen populair dankzij de eerste bioscoopfilms.

verzorgende bestanddelen. Verder bevatten ze conserveermiddelen, bindmiddelen en
stoffen die zorgen dat het product waterafstotend is.
De huid van onze lippen heeft een dunne hoornlaag. Door de hoornlaag heen kunnen
we de lederhuid met zijn vele bloedvaten zien, daarom zijn de lippen rozerood van
kleur. De lippen worden vochtig gehouden door speeksel. Ze hebben geen vetlaagje
zoals de rest van de huid en drogen snel uit door weersinvloeden. Tegenwoordig zijn
de meeste lipsticks daarom ook verzorgend.
Huidtype speelt een belangrijke rol bij het gedrag van make-up op de huid. Daarom
worden producten ontwikkeld die zijn afgestemd op de verschillende huidtypen. Een
droge huid vraagt bijvoorbeeld om de toevoeging van verzorgende bestanddelen,

geven.’’
Vandaag de dag is een oneindige variëteit aan make-upproducten verkrijgbaar. Make-up is

terwijl producten voor mensen met een vette huid beter niet-comedogeen kunnen

voor veel vrouwen, en ook voor sommige mannen, een belangrijk hulpmiddel geworden om

zijn. Comedoon betekent letterlijk mee-eter. Met de term comedogeen wordt bedoeld

zich meer zelfverzekerd te voelen in hun dagelijks leven, bijvoorbeeld op het werk en in socia-

dat de talgklieren in de huid verstopt kunnen raken. Producten voor de gevoelige huid

le kringen. Sterke punten kunnen ermee worden benadrukt en zwakke punten verdoezeld.

zijn zo samengesteld, dat bij gebruik de kans op huidirritatie zo klein mogelijk is.
Soms wordt dat bereikt door het product niet of lichter te parfumeren.

Om vroeger als gelijkwaardig te worden beschouwd aan mannen, verborgen vrouwen hun
vrouwelijkheid. Nu echter volledig is geaccepteerd dat vrouwen actief deelnemen aan de
maatschappij, wordt make-up juist ingezet om de vrouwelijkheid te benadrukken. Make-up
wordt ook gebruikt om een stijl of overtuiging uit te drukken, bijvoorbeeld bij gothics. Voor
anderen is make-up zelfs van groot belang in hun sociaal functioneren, bijvoorbeeld voor
mensen met ernstige huidafwijkingen door verbrandingen of littekens, waarbij hun uiterlijk
hen kan isoleren van de buitenwereld. Dit geldt ook voor mensen waarbij een ziekte zoals
kanker hun uiterlijk heeft veranderd, zoals verdwenen wenkbrauwen door chemotherapie.
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In het kader van de wet

Long lasting make-up, make-up die lang blijft zitten op de huid, is een grote doorbraak

Net als andere NCV-leden, steunt cosmeticaconcern Coty al

Bijna alle cosmeticafabrikanten voeren claims. Claims

geweest in de wereld van make-up. In de afgelopen 60 jaar hebben fabrikanten gewerkt

jaren de Stichting Look Good…Feel Better (voorheen Goed

geven de werking of specifieke eigenschappen van een

aan de technologieën die hiervoor nodig zijn en hebben een opmerkelijke vooruitgang

Verzorgd, Beter Gevoel). De Stichting beoogt patiënten,

product aan, bijvoorbeeld 'vochtinbrengend', 'anti-rimpel

geboekt op het gebied van ‘huidcomfort’ en het ‘long lasting’ effect van producten. Welke

professionals en publiek te informeren over de uiterlijke

werking' of 'dermatologisch getest'. Claims moeten net

stof zorgt voor long lasting effect? Deze ontwikkeling sluit aan bij de trend ‘genieten,

verzorging bij kanker. Hun motto is: ‘wie er goed uitziet, voelt

als alle reclame-uitingen, voldoen aan de regels van de

gemak en gezondheid’, de belangrijkste aankoopargumenten van consumenten in de laatste

zich meestal ook beter’. Het programma Look Good…Feel

Nederlandse Reclame Code. Hierin wordt onder meer

jaren. Een andere belangrijke innovatie is de brug die is geslagen tussen verzorgende

Better bestaat in Nederland al ruim twaalf jaar in verschil-

bepaald dat reclame niet mag misleiden en niet in strijd

cosmeticaproducten (bijvoorbeeld hydraterende dagc rème en anti-zonnebrandcrème)

lende regio’s. In Nederland zijn zo’n 300.000 kankerpatiënten.

met de waarheid mag zijn. Ook mag reclame niet nodeloos

en make-up. Zo zijn diverse gezichtspoeders verkrijgbaar in een hydraterende variant,

Elk jaar komen er zo’n 60.000 nieuwe patiënten bij. Door

kwetsen of in strijd zijn met de goede smaak en het fatsoen.

helpt de samenstelling van sommige foundations bij het tegengaan van huidveroudering

betere behandelingen leven mensen met kanker vaak langer.

en bestaan er blushers met een zonbeschermingsfactor.

En tegelijk kan men door deze behandelingen last van

Cosmetische claims moeten volgens het Warenwetbesluit

bijwerkingen hebben die ook het uiterlijk kunnen beïn

Cosmetische Producten onderbouwd worden. Mits voldoende

Ook op het gebied van mascara’s is er veel verbeterd. Voorheen zorgden mascara’s uit-

vloeden. Daarom is aandacht voor de uiterlijke verzorging bij

onderbouwd en controleerbaar zijn claims toegestaan.

sluitend voor een intense kleur op de wimpers, nu kunnen mascara’s de wimpers voller

kanker van groot belang. Alle leden van de NCV onder

De fabrikant is verplicht het beweerde effect van het

maken, verlengen en de haartjes van elkaar scheiden. Mascara’s die uit twee onderdelen

schrijven het belang van goede voorlichting over uiterlijke

cosmetische product te bewijzen, waar de aard van het

bestaan zijn ook van de laatste jaren. Ze hebben een deel dat de wimpers verlengt en een

verzorging bij kanker. Zij steunen de activiteiten van de

effect of van het product dit rechtvaardigt. Deze informatie

deel dat de wimpers kleurt. De laatste trend op het gebied van mascara is de trillende

Stichting dan ook door onder andere het kosteloos aanbieden

moet ter beschikking zijn van de Voedsel en Waren

variant, met een klein motortje binnenin, om de laagjes mascara gelijkmatiger aan te

van cosmetica aan de deelnemers van de workshops. Tijdens

Autoriteit wanneer zij daarom vraagt.

brengen. Tenslotte heeft de opkomst van de zogenoemde ‘make-up artist’ een hele

de workshops worden via een stappenplan tips gegeven voor

nieuwe richting gegeven aan make-upproducten en trends. Make-up artists zijn visa-

de uiterlijke verzorging bij een door ziekte of bijwerkingen

gisten die gezichten, vaak van modellen of andere beroemdheden, opmaken voor een

(bijvoorbeeld door chemokuren) veranderend uiterlijk. Meer

fotoshoot, televisie-opname of modeshow. Hun visie heeft de laatste jaren een enorme

informatie is te vinden op www.lookgoodfeelbetter.nl.

Wat u mogelijk nog niet wist over make-up ...
• de Egyptenaren en Romeinen vonden het meest aantrekkelijk: een bleke huid, rode mond en donkere ogen. Daar is

impact gehad op de ontwikkeling van producten door cosmeticafabrikanten.

in de loop der tijd globaal niet zoveel aan veranderd
Te verwachten op het gebied van make-up in de toekomst zijn onder meer producten die
een ‘kameleoneffect’ hebben. Poeders die zich aanpassen aan de natuurlijke huidteint
en zelfs aan de lichtval afhankelijk van het moment van de dag (ochtend, middag, avond).
Ook zullen producten in verschillende tinten met elkaar gecombineerd kunnen worden.

in miljoenen euro
consumentenomzet
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• al in 1915 werd lipstick in een metalen kokertje geïntro

Omzet
decoratieve cosmetica

duceerd, zoals we het vandaag de dag nog gebruiken
• in 1949 werd de eerste ‘kiss proof’ lipstick gelanceerd
€ 322 miljoen

trends in mode lopen vaak parallel met die in make-up.

Nu al kunnen sommige producten als ‘all over’ product worden gebruikt, dus zowel op

300

Stijlen zoals elegant, naturel, ‘groen/eco’ en ‘etno chic’

de wangen, als ogen, lippen en bijvoorbeeld het decolleté. Wat niet vergeten mag

250

ziet men vaak terug in zowel mode als make-up en worden

worden te vermelden, is de toenemende aandacht voor mannencosmetica. Op dit moment

vaak tegelijk terug gezien in bijvoorbeeld modeshows

200

• net als in de modewereld vindt op het gebied van make-

zijn de verzorgende producten nog het meest populair, maar ook make-up voor mannen
wint aan populariteit. Mannen zijn zich steeds meer bewust van hun uiterlijke verschijning

150

up vaak tweemaal per jaar een lancering plaats van een

en hun sociale omgeving. Ze kopen vaker foundation, gekleurde serums en gezichtspoeders,

100

nieuwe productlijn

met name om de huid egaler te maken, poriën voor het zicht te verkleinen en glimmen
van de huid tegen te gaan.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

• ‘nude make-up’, dat wil zeggen make-up met een zo

bron: The Nielsen Company

natuurlijk mogelijke uitstraling, was de laatste jaren
veruit het meest populair
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PUBLICATIE 9

Scheerproducten

De meerderheid van de Europese vrouwen vindt een geschoren man
het aantrekkelijkst. Zowel mannen als vrouwen associëren een
glad geschoren gezicht met de kenmerken goed verzorgd, betrouwbaar, succes vol, netjes en professioneel. Maar ook van vrouwen
wordt tegenwoordig verwacht dat zij een zacht en gladgeschoren
(lichaams)huid hebben. Er bestaat inmiddels een grote variatie aan
producten om ongewenste haargroei op het lichaam te verwijderen
en de huid daarbij te verzorgen.
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Martin ter Bekke,
Technical External
Relations, Procter &

In 1901 werd het moderne scheermes uitgevonden,
vele duizenden jaren ervoor schoor men zich echter
al. Historici vermoeden dat mannen zich in de
steentijd vooral schoren om hygiënische redenen
(tegen luizen, vlooien) en omdat een afschoren
baard een voordeel was tijdens jacht en gevecht. Er
werden vuurstenen gebruikt, maar ook pincetten en
brandende twijgjes. Ook vrouwen verwijderden al in
de steentijd ongewenste haargroei. Ze schraap ten
lichaamshaar van hun huid met behulp van scherpe
stenen en schelpen.

Gamble: ‘’Duurzame
producten zijn alleen
zinvol als consumenten ze
kopen. Daarom ontwikkelen wij producten die
een gelijke of verbeterde
prestatie leveren en
tegelijkertijd energie
en grondstoffen besparen
tijdens productie en
gebruik.”

Zo’n 7000 jaar geleden kreeg het scheren in Egypte
naast een functionele reden, ook een esthetische
rol. Mannen van stand schoren hun hele hoofd en
lichaam, nu niet meer met vuurstenen maar met
koperen of bronzen scheermessen. De introductie
van het moderne scheermes leidde er begin vorige
eeuw toe dat mannen hun uiterlijke verzorging in
eigen hand namen. De verkoop van scheermesjes nam
explosief toe, samen met die van scheerproducten,
bedoeld om het scheren te vergemakkelijken en de
huid te beschermen.
Voor vrouwen werd het verwijderen van lichaamshaar nog belangrijker aan het eind van de 19e eeuw.
Vanaf de jaren ’70 bepaalde de mode dat schouders en
benen werden ontbloot, denk aan de populariteit
van minirokjes, strapless tops en hotpants. Deze
trends zorgden voor een behoefte aan efficiënte
scheermethoden.

Scheren van het gezicht

Waaruit zijn scheerproducten
(voor het gezicht) samengesteld?

Het scheermoment is te verdelen in drie fasen: vóór, tijdens
en na het scheren. Ze zijn alle van invloed op het scheer-

Scheerzeep bestaat uit een mengsel van harde natrium-

resultaat.

zeep en zachte kaliumzeep. Andere ingrediënten zijn
hydraterende stoffen, geurstoffen, conserveermiddelen

Een baardhaar kan zo sterk zijn als koperdraad. Haren

en lanoline (wolvet). Lanoline houdt vocht vast en helpt

worden echter zacht als ze water opnemen. Om dat

olie met water te binden. Aan het product wordt onder

mogelijk te maken, moet eerst de talglaag van de haartjes

meer menthol toegevoegd voor een verkoelend effect.

worden verwijderd. Hiervoor kun je een milde zeep

Schuimende scheercrème onderscheidt zich van

gebruiken of een scrub. Door het gezicht te wassen worden

scheerzeep doordat het een grotere hoeveelheid water

de haren ontvet en gehydrateerd (vocht in vastgehouden),

en kaliumzeep bevat. Scheerschuim in een spuitbus is

dit maakt ze zachter en makkelijker te scheren. Na enkele

eigenlijk een bewerkte schuimende scheercrème waar

minuten intrekken is de kracht die nodig is om te scheren

drijfgassen aan zijn toegevoegd. Scheergels zitten in een

met 70% afgenomen. Omdat de haren snel opdrogen en

spuitbus en schuimen pas bij het aanbrengen op het

verharden is het belangrijk om ze gehydrateerd te houden.

gezicht.

Hiervoor gebruikt men een scheerschuim of –gel.
Scheren van het lichaam
Een minstens zo belangrijke functie van scheerschuim en
–gel, is dat het stoffen bevat die de wrijving tussen huid en

Populaire cosmeticaproducten om lichaamshaar mee te

mes verminderen. Dit helpt irritatie te voorkomen. Hoe

verwijderen, zijn hars en ontharingscrème. Deze producten

meer wrijving, hoe groter de kans op een droog en trekkerig

worden met name door vrouwen gebruikt. Ze zijn bedoeld

gevoel na het scheren doordat de bovenste laag van de

voor gebruik op de bovenlip, benen, oksels en bikinilijn.

huid beschadigd kan raken.

Hars zorgt voor een volledige verwijdering van de haar,
inclusief haarwortel. Hars als natuurproduct is een

Tenslotte zijn er producten voor na het scheren, zoals

kleverige massa, onder meer afkomstig van naaldbomen.

aftershavelotion, gel en balsem. Ze bevatten stoffen om

Hars kan ook op chemische wijze geproduceerd worden.

scheerzeep te neutraliseren, terugvetters en stoffen die de
huid tot rust brengen. Scheren kan namelijk ongemerkt

Ontharingsproducten bevatten stoffen die reageren met

cellen van de hoornlaag verwijderen en de natuurlijke

het haar. Deze reactie breekt de structuur van het haar

vochtbarrière van de huid verstoren. Hierdoor kan de

en maakt het haar zacht. Hierdoor kan het haar gemakke-

vochtbalans van de huid verstoord raken. Als dit niet

lijk worden verwijderd door wassen of wegschrappen

hersteld wordt, kan er een droog, trekkerig en geïrriteerd

met een spateltje. Ontharingshars, of wax, kan zowel

gevoel ontstaan. Aftershave balsems en gezichtscrèmes

koud als warm worden toegepast op de droge huid. Over

hydrateren de huid na het scheren en verbeteren de

de harslaag worden strips gelegd die men tegen de

vochtbarrière van de huid zodat deze zacht en comfortabel

haarrichting in wegtrekt.

aanvoelt. Er zijn verschillende varianten: verkoelende
aftershave balsems bevatten vaak alcohol, terwijl de extra
verzorgende producten meer glycerine of een ander
hydraterend ingrediënt bevatten.
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Wat u mogelijk nog niet wist over
Na harsen blijft de huid ongeveer 3 à 4 weken glad.
Voorwaarde is wel dat de haren alvorens te harsen,
minimaal 2 mm lang zijn. In West-Europa gaat 8% van
de vrouwen naar een schoonheidssalon om haar benen
te laten waxen, slechts 3% doet het zelf. De overige
89% van de vrouwen scheert of epileert haar benen, of
doet niks aan de haargroei. Ondanks dat het effectieve
en goedkope methoden zijn, vinden veel vrouwen het
lastig om een egaal resultaat te krijgen.
Innovaties
In 1960 kwamen fabrikanten van scheermesjes met een
revolutionaire uitvinding: er werd een siliconen laagje
op de mesjes aangebracht. Deze coating zorgde voor een
goed scheerresultaat en meer comfort tijdens het
scheren. Het helpt mesjes langer scherp te houden en
voorkomt contact tussen het metaal en de huid,
waardoor veel minder snel irritatie ontstaat.
Vanaf de jaren ’60 gingen steeds meer fabrikanten van
scheerschuim in doosjes en potjes over op spuitbussen.
Het aanbieden van scheerschuim in spuitbussen had een
scala aan voordelen. Het bood gemak, het product was
gemakkelijker te doseren, scheerschuim werd langer
houdbaar en bovenal: het was zeer hygiënisch.
Elke vijf tot tien jaar is een verschuiving te zien in trends
op het gebied van scheren. In de jaren ’70 was de ruige
man met veel borsthaar nog modieus, terwijl op dit
moment een goed verzorgde man met gladde borstkas
populair is. Trendwatchers constateren dat naast
scheerresultaat, met name comfort en verzorging in
opmars raken. De drijvende kracht achter deze ontwikkeling is onder meer de toe nemende behoefte van mannen
aan een goede uiterlijke verzorging. Naast méér

Het aanbieden
van scheerschuim in
spuitbussen
had een scala
aan voordelen.
Het bood
gemak, het
product was
gemakkelijker
te doseren,
scheerschuim
werd langer
houdbaar en
bovenal:
het was zeer
hygiënisch

Maatschappij en milieu

scheer producten…

Procter&Gamble is een grote producent van consumenten-

• In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, wordt

goederen wereldwijd. Zij produceert ook scheerproducten.

haar niet dikker en donkerder door scheren. Scheren

Duurzaamheid is een onderdeel van de groeistrategie van het

beïnvloedt wel de vorm van het uiteinde van de haar,

bedrijf. Haar inspanningen op het gebied van duurzaamheid

waardoor de haar in het begin anders aanvoelt

worden internationaal erkend door duurzaamheidsindexen

• Lichaamshaar groeit gemiddeld 0.3 tot 2.2 mm per dag

als de Dow Jones Sustainability Index. Duurzame producten

• De baard van een man bestaat uit ongeveer 7.000 tot

hebben een significant lagere ecologische voetafdruk in

15.000 haarzakjes. Dit is genetisch bepaald, na de

vergelijking met reguliere producten. In 2010 ontving de

geboorte verandert dit aantal niet meer

Nederlandse divisie de IUCN Leaders for Nature award voor

• Onderzoek wijst uit dat Nederlandse mannen de enige

het lokale duurzaamheidsplan. Het bedrijf wil in 2012 in haar

mannen in Europa zijn die meer tijd besteden aan

productieproces per artikel 20% minder CO2 uitstoot,

scheren dan vrouwen

energieverbruik, watergebruik en afval produceren.

• De haren op het gezicht van een man hebben een
diameter die 50% tot 60% groter is dan de haren op
vrouwenbenen. Daarom wordt mannen aangeraden

In het kader van de wet

het haar 3 minuten voor het scheren nat te maken en
vrouwen slechts 2 minuten

Zoals genoemd, bieden scheerproducten verpakt in een
spuitbus vele voordelen: het product is altijd gebruiksklaar, hygiënisch verpakt, goed afgesloten, lang
houdbaar, goed doseerbaar en zuinig in gebruik. Bij veel
consumenten rijst na het opmaken van de spuitbus, de
vraag hoe ze de bus moeten weggooien. Lege spuitbussen kunnen bij het gewone huisvuil worden gestort.
Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen
speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte
lege spuitbussen. Is de spuitbus die men wil weggooien
niet leeg, en bevat deze een product dat tot het Klein

in miljoenen euro
consumentenomzet

Chemisch Afval behoort, zoals bijvoorbeeld verf, dan

35

moet de spuitbus ook als Klein Chemisch Afval worden

30

behandeld. Of iets chemisch afval is, wordt bepaald door

Omzet
scheerproducten

€ 31 
25

de inhoud en niet door de verpakking. Restjes scheerschuim- of gel in een spuitbus kunnen gewoon bij het

20

huisvuil. Nadat de spuitbus is weggegooid, wordt het

0

metaal van de bus (aluminium of blik) teruggewonnen uit

verzorgingsproducten zijn mannen ook váker cosmetica

de afvalstroom, waarna het meestal opnieuw gebruikt

gaan gebruiken, in het bijzonder voor, tijdens en na het

kan worden voor de bereiding van staal of aluminium.

2001

2003

2005

2007

2009

bron: The nielsen company

scheren. Mannen nemen niet langer genoegen met een
product ontwikkeld voor vrouwen.
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PUBLICATIE 10

Deodorant

Deodorants en anti-transpiranten worden over bijna de hele wereld
dagelijks gebruikt. We gebruiken deze producten omdat we ons bewust zijn van onze omgeving. Zowel mannen als vrouwen hechten
vandaag de dag aan een frisse of neutrale lichaamsgeur. Deodorants
en anti-transpiranten geven ons een fris en zelfverzekerd gevoel.
Gebruik van deze producten is een gebaar naar anderen en speelt een
rol bij sociale acceptatie.
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Bert Torn, Technical
Manager, Unilever:
‘’Een goede persoonlijke
verzorging draagt eraan bij
dat mensen zich vitaler

Het gebruik van stoffen om een zweetgeur te verbloemen, gaat terug tot in de klassieke oudheid.
Daar werden aluin en koolstof gebruikt als deodorant. De eerste deodorants zoals we ze nu kennen, kwamen eind 18de eeuw in de Verenigde Staten
op de markt. Het ging om een op zink gebaseerde
deodorantcrème. De eerste anti-transpirant zag
in 1903 het licht. In 1940 werd het huidige actieve
ingrediënt aluminium chloor hydraat voor het
eerst toegepast in deodorants en in 1952 werd de
eerste roll-on op de markt gebracht. Eveneens in
de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd de
eerste spuitbus voor deodorants ontwikkeld.

van de huid. Bij een gevoelige huid is het gebruik van een deodorant die alcohol bevat,
af te raden. Veel geschikter is een anti-transpirant met huidverzorgende eigenschappen. De meeste deodorants bevatten een verzachtende olie om de huid te kalmeren
en vochtverlies te voorkomen. In rollers en sticks geeft deze olie een 'glad' gevoel na
het aanbrengen. De vochtinbrengers in anti-transpiranten zijn meestal glycerine of
bevatten een ingrediënt om de huid zacht te maken, zoals plantaardige olie
(van bijvoorbeeld de zonnebloem).
Innovaties
De introductie van de spuitbustechnologie eind jaren ’50 kan als een van de belangrijkste
innovaties worden beschouwd. Het betekende een revolutie in de markt en bood een
nieuwe manier van gebruik zonder huidcontact met de verpakking van het product. Tot die

voelen. Door de veranderende behoeftes van de

Bij de ontwikkeling van deodorants houden fabrikanten rekening met de gevoeligheid

Hoe werken deodorants en anti-transpiranten?

tijd hadden crèmes en eenvoudige wateroplossingen de markt vele jaren beheerst. Vanaf dat
moment zijn de werking van producten en de geschiktheid voor de huid continu verbeterd.

consument te kennen, kan
hier met nieuwe produc-

De typische zweetgeur wordt veroorzaakt door afvalstoffen van bacteriën bij het

ten op worden ingespeeld.’’

afbreken van bestanddelen van zweet op de huid. Het verschil tussen een deodorant en

Een belangrijke trend die zichtbaar is in de productcategorie deodorant is huidverzorging.

een anti-transpirant zit in de werking van beide producten.

Omdat veel vrouwen hun oksels scheren waarbij soms huidirritatie optreedt, worden
deodorants ontwikkeld die de huid verzorgen en irritatie verzachten of helpen voorkomen.

Een deodorant pakt de bacteriën aan die het zweet afbreken. Vaak wordt ethanol

Ook wordt door verschillende producenten gestreefd naar het verminderen van het aantal

(alcohol) gebruikt om de hoeveelheid bacteriën te verminderen. Daarnaast wordt de

scheerbeurten door gebruik van een deodorant. Een andere opvallende trend is het gebruik

zweetgeur door een parfum verbloemd. Anti-transpiranten gaan de vorming van zweet

van steeds meer natuurlijke ingrediënten.

tegen. Ze bevatten stoffen, bijvoorbeeld aluminium-, zilver- of zirkoniumverbindingen, die

Ellen van Lemmen,
Manager Communication
& Marketing Services,
Beiersdorf: ‘’Huidexpertise
en innovatiekracht is onze
basis, daarom is het nodig
het werk van jonge onderzoekers te stimuleren.’’

in zweet oplossen en een dun laagje gel vormen over de zweetklieren. Op het moment

Op het gebied van deodorant zullen de komende jaren nieuwe producten worden geïntrodu-

dat je gaat zweten, vormen deze zouten op de plaats waar de anti-transpirant is aange-

ceerd met extra voordelen, naast hun anti-transpirante en deodoriserende werking. Denk

bracht een dun laagje gel waardoor er minder zweet geproduceerd wordt. De oksels

bijvoorbeeld aan deodorants die de haargroei onder de oksel remmen. Daarnaast zullen

blijven dus droog en de kans is kleiner dat men naar zweet gaat ruiken.

formules verder worden verbeterd op het gebied van werkzaamheid, gevoelseigenschappen
en gebruiksgemak.

Bij vrouwen is de anti-transpirant veruit favoriet, terwijl mannen liever deodorant
gebruiken. Vrouwen gebruiken bovengenoemde producten vaker dan mannen. Mede
daardoor worden er in Nederland meer anti-transpiranten verkocht dan deodorants.
De meest effectieve manier om een deodorant aan te brengen is na het douchen op de
frisse, schone huid. Gladde oksels verhoogt de effectiviteit van het product. Voordat de
oksels met kleding worden bedekt heeft het product even tijd nodig om volledig te
drogen, om er zeker van te zijn dat het product op de huid blijft waar het zijn werking
moet doen. Voor veel mensen is het genoeg om het product eenmaal per dag ‘s
morgens aan te brengen, maar voor anderen die meer zweten of in bepaalde situaties,
kan nogmaals aanbrengen nuttig zijn.
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In het kader van de wet

Iedereen wil goed verzorgd, actief, energiek en gezond zijn. De missie van Unilever

Parabenen zijn bekende en veel gebruikte conserveringsmiddelen. Zonder conserverings-

waar het gaat om producten voor de persoonlijke verzorging, is om mensen te helpen

middelen zouden producten na contact met bacteriën (bijvoorbeeld via de huid) snel

zich goed te laten voelen en er goed uit te zien. Voor miljarden mensen in ontwikkelings-

bederven. In de media zijn parabenen in deodorants en anti-transpiranten enige tijd in

landen betekent gezondheid eenvoudigweg de afwezigheid van ziekte. Voor hen betekent

relatie gebracht met borstkanker. Uit herhaaldelijk wetenschappelijk onderzoek blijkt

gezondheid dat ze kunnen werken en hun gezin kunnen voeden. Daarom heeft het bedrijf

echter geen enkel verband tussen het gebruik van parabenen in deodorants en anti-

initiatieven ontplooid om het ondernemerschap op het platteland te stimuleren. In 2000

transpiranten en borstkanker. Diverse gerenommeerde organisaties, onder meer KWF

zette zij in samenwerking met ontwikkelingsorganisaties, banken en overheid, het project

Kankerbestrijding, en wetenschappers hebben zich in de materie verdiept en onder-

"Shakti" op. Vrouwen in zelfhulpgroepen door heel India hebben de kans gekregen

schrijven de conclusie dat deodorants en anti-transpiranten veilig zijn. Dat deze

rechtstreeks aan de consument de zeep en shampoos van Hindustan Lever te verkopen.

producten veilig kunnen worden gebruikt, vooropgesteld dat ze aan de wettelijke eisen

Hindustan Lever brengt de vrouwen verkooptechnieken, commerciële kennis en

voldoen, is ook bevestigd door de American Cancer Society en het National Cancer

boekhoudkundige vaardigheden bij en helpt hen zo micro-ondernemer te worden. Het

Institute. Op basis van de cosmeticawetgeving is het gebruik van enkele parabenen als

project is een succes: meer dan 45.000 Shakti-ondernemers bereiken nu 3 miljoen

conserveermiddel in cosmetica in de Europese Unie wettelijk toegestaan.

huishoudens in 100.000 dorpen. Shakti heeft de vrouwen zelfvertrouwen gegeven, ze
komen voor zichzelf op en hebben een plaats in de gemeenschap veroverd. Inmiddels

Wat u mogelijk nog niet wist over deodorant…

zijn soortgelijke projecten opgestart in Sri Lanka, Bangladesh en de Filippijnen.
• vers zweet is reukloos. Pas als de bacteriën die op de huid leven het zweet omzetten
in geurstoffen, ontstaat de typische zweetlucht

Ook cosmeticabedrijf Beiersdorf is betrokken bij sociale projecten op het gebied van

• door te zweten, wordt het lichaam gekoeld. Van onze totale zweetproductie verlaat

onderwijs, familie en gezondheid. Zij ondersteunt Plan International om het toekomst-

ongeveer 1% ons lichaam via de oksels

perspectief van minder bedeelde kinderen en jonge mensen te verbeteren onder het

• zweet is beter zichtbaar onder de oksels dan op andere plekken, omdat zweet hier

motto ‘’We care & connect’’. Het bedrijf steunt projecten in Afrika en Azië. Voorbeeld

langzamer verdampt

van een project zijn de centra in Bangladesh, waar kinderen lessen kunnen volgen in

• dat we (bij normale inspanning) zo'n zes of zeven keer per minuut kleine hoeveelheden

lezen en schrijven, zich kunnen wassen en weer even kind kunnen zijn. Ook kunnen ze

transpiratievocht afscheiden

een vakopleiding volgen, zodat ze een eigen inkomen kunnen verdienen. Hiernaast

• dat mensen die linkshandig zijn meer onder hun linkeroksel zweten dan onder hun

sponsort de firma een project voor jonge onderzoekers. Met dit project biedt zij een

rechteroksel, en andersom

platform voor de ideeën en het werk van veelbelovende jonge onderzoekers. Zij steunt
enthousiaste jonge mensen die onderzoek doen op het gebied van onder meer natuurwetenschap, techniek en wiskunde. De jongeren die aan dit project meewerken,
brengen onderzoeken van zeer hoge kwaliteit tot stand.
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PUBLICATIE 11

Kindercosmetica

Al meer dan honderd jaar geleden startten Amerikaanse fabrikanten
met de verkoop van cosmetica speciaal bedoeld voor kinderen. Een
traditioneel product is bijvoorbeeld babypoeder. De geur van sommige
babypoeder is tegenwoordig nog bijna hetzelfde als toen ze voor het
eerst op de markt kwamen. Er zijn zelfs mensen die van mening zijn
dat dit de geur is zoals een baby hoort te ruiken. Maar ook in Europa
is al sinds lange tijd kindercosmetica op de markt. Gaandeweg werd
kindercosmetica steeds veelzijdiger. In de jaren ‘20 werden babycrèmes
geïntroduceerd om enkele jaren later te worden gevolgd door babyzeep. En nu, tachtig jaar later, is er voor de allerkleinsten een groot
aanbod van producten: luierzalf, lotion, olie, douchegel, badproducten,
shampoo, tandpasta en ‘multi-purpose’ babyproducten.
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Wanneer een product speciaal is bestemd voor baby’s
of kinderen, dan staat dat op de verpakking vermeld.
De meeste producten waarop dat niet staat, zijn ook
veilig voor kinderen. Bestaat van het gewenste
product echter een variant voor kinderen, dan heeft
dat de voorkeur, deze zijn namelijk beter afgestemd
op het gebruik door kinderen.

Bij de ontwikkeling van cosmetica wordt naast de rijpheid van de huid, ook rekening
gehouden met regionale verschillen. De huid van mensen in Noord-Amerika is doorgaans
vergelijkbaar met die van de inwoners van Europa. Het productassortiment van beide
continenten vertoont dan ook veel overeenkomsten. Ook zie je, afhankelijk van het
werelddeel, een onderscheid in haartype. Aziaten hebben vaak dikker haar dat sterker
is dan dat van ons. Daarmee houden cosmeticafabrikanten rekening en daarom zal
een shampoo in China over het algemeen niet identiek zijn aan een product waar
Nederlandse moeders hun kinderen mee verzorgen. Bovendien stellen verschillen in

Waaruit zijn kindercosmetica samengesteld?

huidpigmentatie andere eisen aan UV-bescherming.

Compliance/Regulatory

Eén van de bepalende factoren voor de ingrediëntensamenstelling is het effect dat het

Wat zijn de eisen voor kindercosmetica?

Affairs Officer, Johnson &

eindproduct moet bereiken. Het product moet effectief zijn (bijvoorbeeld hygiëne

Johnson Consumer bv:

bevorderen) en afgestemd op de babyhuid (beschermen, verzorgen en ondersteunen

Cosmetica moeten voor iedere gebruiker veilig zijn, dus ook voor kinderen. Fabrikanten

‘’De babyhuid vraagt om

rekeninghoudend met de eigenschappen van de jonge huid).

besteden extra aandacht aan de veiligheid van cosmetica voor kinderen beneden de

Andreas Clerk, Quality &

leeftijd van 3 jaar. Er wordt extra gelet op de blootstelling van kinderen aan ingrediën-

een andere verzorging dan
die van volwassenen. De

Kenmerkend voor kindercosmetica is dat ze vooral ingrediënten bevatten die mild zijn

wet voorziet in een aantal

voor de jonge huid. De jonge huid is kwetsbaarder dan die van volwassenen en vereist

maatregelen bedoeld ter

een zorgvuldige behandeling. Met name in het eerste levensjaar is de huid nog niet

Kinderproducten behoren tot de categorie met de hoogste eisen voor de microbiologi-

bescherming van de aller-

volledig ontwikkeld. De huidbarrière is nog niet optimaal, waardoor de huid makkelij-

sche veiligheid. Conserveren is nodig voor het veilig gebruik van een product. Het

kleinsten.’’

ker vocht verliest en sneller stoffen laat passeren.

beschermt tegen bederf in de verpakking vóór gebruik, en tegen bederf in de periode

ten en op specifiek gebruik door kinderen (bijvoorbeeld het inslikken van tandpasta).

na openen. Voor kinderproducten wordt bij de samenstelling van de conservering
De huidbarrière van baby’s is nog niet volledig ontwikkeld, doordat 1. de cellen van de

speciaal gelet op het type en de hoeveelheid conserveermiddel.

hoornlaag (bovenste laag van de huid) kleiner zijn en 2. de huid nog over minder
cel-lagen beschikt. Deze minder ontwikkelde huid zorgt ervoor dat vocht een kleinere

Voor een optimale beleving van het product door het kind en de ouders, worden

weg hoeft af te leggen en zich dus sneller een weg naar buiten baant. De huid is

geurstoffen toegepast. Kindercosmetica zijn wel vaak minder sterk geparfumeerd dan

daardoor ook iets bevattelijker voor het doorlaten van stoffen van buitenaf. Het gaat

producten voor volwassenen, of zelfs parfumvrij. In babycosmetica wordt vaak gekozen

hierbij overigens om marginale verschillen.

voor poederachtige geuren en in kindercosmetica voor fruitige geuren.

Tenslotte is het immuunsysteem van baby’s nog niet optimaal. Een deel van het

In kinderproducten wordt soms met smaken gewerkt. Kindertandpasta heeft een eigen

Hans Lambers, Project

immuunsysteem is aangeboren, het andere deel is aangeleerd. Het laatstgenoemde

smaak om het ritueel van tandenpoetsen te veraangenamen en is daardoor makkelijker

Manager Claim Substan-

deel moet zich nog verder ontwikkelen waarbij de blootstelling aan cosmetica-

aan te leren (bijvoorbeeld tandpasta met een aardbeienaroma). In tandpasta voor

tion, Sara Lee: ‘’Het veel-

ingrediënten een rol speelt. Een fabrikant van babycosmetica houdt rekening met

kinderen is het fluoridegehalte lager dan in tandpasta voor volwassenen. Vanaf maart

vuldige wetenschappelijk

deze kenmerken van de babyhuid bij de ontwikkeling van zijn producten. Veel

2009 zijn tandpasta’s die niet uitsluitend bestemd zijn voor volwassenen, voorzien van

onderzoek naar de ver-

kindercosmeticaproducten bevatten water en oliesoorten van een hoogwaardige

een waarschuwing om voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta te

schillen tussen de babyhuid

kwaliteit. Ze beschermen tegen invloeden van buitenaf en maken de huid zacht en glad.

gebruiken dan ter grootte van een erwt en ervoor te zorgen dat ze zo min mogelijk

en die van volwassenen,

tandpasta inslikken. Op talkpoeder moet, als het product bestemd is voor kinderen

heeft het mogelijk gemaakt

onder de 3 jaar, vermeld worden dat deze weggehouden dient te worden van neus

om cosmeticaproducten nog

en mond van het kind.

beter af te stemmen.’’
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Cosmeticaproducten mogen qua geur, kleur, vorm of verpakking niet op voedingsmid-

In het kader van de wet

delen lijken. Hiermee wordt met name rekening gehouden met het risico voor kinderen.

Wat u mogelijk nog niet wist over
kindercosmetica…

Tubes voor kinderen kunnen extra afgeronde vormen hebben om kwetsen te voorkomen

De veiligheid van cosmetica valt onder de wetgeving van de

en ze kunnen zijn aangepast aan kinderhanden in flexibiliteit en grootte. Bij de

Europese Unie. Deze stelt dat de producent of importeur

verpakking wordt ook rekening gehouden met kleine onderdelen om risico op verstik-

verantwoordelijk is voor de veiligheid van het product,

Sommige studies tonen aan dat ze hierdoor zelfs beter

king te voorkomen.

uitgaande van normaal gebruik van het product door de

groeien. Baby’s vinden het dan ook heerlijk om

gebruiker. De Europese Unie heeft lijsten opgesteld met in
Innovaties

cosmetica beperkt toegelaten ingrediënten en in cosmetica

• Huidcontact heeft een positief effect op baby’s.

gemasseerd te worden met bijvoorbeeld babyolie
• Kinderen tot 1 jaar maken nog nauwelijks melanine

verboden ingrediënten. Voor elke product beoordeelt de

aan, de stof die ervoor zorgt dat men bruin wordt en zo

In de baarmoeder maken baby’s vernix (huidsmeer) aan, om de huid te beschermen tegen

producent het veilig gebruik. Dit oordeel, de veiligheidsbe-

ook bescherming biedt tegen de schadelijke effecten

de vochtige omgeving van het vruchtwater waarin ze zich bevinden. Vroeger werden

oordeling, baseren zij op resultaten uit wetenschappelijk

van UV-straling. In internationaal verband zijn voor

baby’s na de geboorte al snel gewassen om ze schoon en fris bij de moeder te kunnen

onderzoek naar de betreffende ingrediënten in het product.

zonnecosmetica uniforme waarschuwingsteksten

leggen. Tegenwoordig ziet men echter hoe belangrijk deze natuurlijke beschermlaag voor

De beoordeling wordt gedaan door een toxicoloog. Bij het

opgesteld

de babyhuid is, vooral direct na de geboorte. Daarom worden baby’s in Nederland vaak

maken van een veiligheidsbeoordeling wordt gekeken naar

pas na 1 of 2 dagen gewassen. De cosmetica-industrie heeft een product ontwikkeld dat

de eigenschappen van alle afzonderlijke ingrediënten in het

blootgesteld, lopen meer risico op het ontwikkelen van

de beschermende functie van huidsmeer nabootst. Het product bevat bepaalde lipiden

product. Daarnaast wordt bekeken of een stof op andere

huidkanker

(vetstoffen) die waterafstotend zijn. De crème dringt in de opperhuid en beschermt de

ingrediënten reageert.

baby zo tegen stoffen van buitenaf.

Maatschappij en milieu

• Mensen die op jonge leeftijd vaak aan zonlicht zijn

• Het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum)
krijgt jaarlijks diverse meldingen van kinderen die van

Ook wordt rekening gehouden met de blootstelling aan het

een tube tandpasta hebben gesnoept. Bij een ongeval

product door de gebruiker: waar op het lichaam wordt het

waarbij inname van cosmetica heeft plaatsgevonden,

gebruikt en hoe lang blijft het zitten? Een douchegel die van

moeten ouders een arts raadplegen zodat deze contact

de huid wordt gespoeld, heeft een andere blootstelling dan

kan opnemen met het NVIC

Johnson & Johnson biedt ondersteuning na bijvoorbeeld natuurrampen. Hierbij wordt

een product dat op de huid blijft, zoals een verzorgende

speciale aandacht geschonken aan de psychische begeleiding van kinderen die door

crème. De veiligheidsbeoordeling dient ter inzage te liggen

belangrijk bij het buitenhouden van bacterieën. Bij de

natuurgeweld getroffen worden. In Pakistan hebben meer dan dertig kraamverpleegkundigen

voor de controlerende instanties. In Nederland is dit de

geboorte hebben baby’s een huid-pH-waarde van 7 à 8.

een training gevolgd die is ondersteund door Unicef. Deze organisatie heeft op haar

Voedsel en Waren Autoriteit. In de veiligheidsbeoordeling

Binnen een week wordt de huid zuurder (de pH-waarde

beurt financiële support van het bedrijf gekregen zodat deze medische beroepsgroep van

van kindercosmetica wordt rekening gehouden met het

wordt lager) en is hij veel beter bestand tegen vreemde

Unicef leert om bijvoorbeeld complicaties tijdens de zwangerschap te herkennen en baby’s

gewicht en de lichaamsoppervlakte van een kind, beide veel

bacterieën

gezond ter wereld te brengen.

kleiner dan bij volwassenen, en de specifieke dosering van

• De zuurmantel (pH-waarde) van de huid is zeer

ingrediënten.
Zwitsal, van de firma Sara Lee, heeft een intensieve samenwerking met KWF Kankerbestrijding. Met een gezamenlijke jaarlijkse campagne schenken zij extra aandacht aan
het belang van bescherming van de huid tegen zonverbranding. De campagne heeft als
doel om ouders te informeren en alert te houden. De informatie wordt verspreid via
magazines, digitale nieuwsbrieven en er worden ‘smeerstations’ op scholen en kinderdagverblijven georganiseerd. Hier kunnen kinderen zich bij het buitenspelen dagelijks
insmeren en wordt dat ook voor hen een goede gewoonte.
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COLOFON

Deze jubileumbundel is een uitgave van:

Tevens dank aan

Nederlandse Cosmetica Vereniging

Monica van Ee, Philip van Eekeren, Cees Kerkhof,

Postbus 914

Xavier Lauteslager, Pieter Maarleveld, Anja Roskam,

3700 AX Zeist

Ronald van de Straat, Nicolle Visser

Tel (030) 604 94 80

The Nielsen Company

Fax (030) 604 99 99
info@ncv-cosmetica.nl

Judith de Graaf, Wouter Pfeifer, Judith Romijn-Visscher,

www.ncv-cosmetica.nl

Ronald van Welie

Tekst

Deze uitgave is met de grootste zorg tot stand gekomen.

Marjolein van Oostrum, Lilian Vereijken-van Embden

De Nederlandse Cosmetica Vereniging kan echter geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten en/of

Vormgeving en drukwerk

onvolledigheden met betrekking tot de inhoud. Met

Vandenberg Concept, Design en Printmedia | Maarn

suggesties of over onvolkomenheden kunt u contact
opnemen met de NCV.

Fotografie
Floor van Welie, pag 16, 64 en 70

© 2010 Nederlandse Cosmetica Vereniging, Zeist

Geïnterviewden

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Martin ter Bekke, Enna van den Brand, Andreas Clerk,

opgeslagen in een gautomatiseerd gegevensbestand,

Olivier Doucet, Inge Kaaijk, Atse Korndorffer,

of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Hans Lambers, Ellen van Lemmen, Inge Oudenaarde,

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,

Angelique de Reuver, Christien Timmer, Bert Torn,

opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande

Andy Uffels, Annie Vranckx, Pierre-Yves Wecxsteen

schriftelijke toestemming van de uitgever.
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JUBILEUMBUNDEL

60 jaar
Nederlandse Cosmetica Vereniging

Om haar 60-jarig jubileum te vieren, heeft de NCV cosmetica letterlijk
in beeld gebracht. Zij heeft haar leden geïnterviewd over producten die
jarenlange populariteit genieten, zoals tandpasta, shampoo en zonnecosmetica. Haar leden zijn tenslotte de echte experts. Zij hebben met
ons hun kennis gedeeld over de samenstelling van producten, innovaties,
duurzaamheid en maatschappelijke trends. Dat vormt de basis van deze
jubileumbundel, waarin u naast informatie over producten, over ontwikkelingen van de vereniging leest.
Kortom, een feestelijke en informatieve uitgave voor iedereen die
interesse heeft in de wereld van cosmetica!

60 jaar Nederlandse Cosmetica Vereniging

De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV ) bestaat 60 jaar!
De vereniging heeft in deze 60 jaar veel bereikt voor de cosmeticaindustrie, maatschappij en consument. Wij zijn er als industrie en
branchevereniging trots op dat cosmetica in ons dagelijks bestaan
onmisbaar zijn geworden, en dat men dagelijks met plezier cosmetica
gebruikt.

