
 

 

Informatie over parfum en alcohol in onze producten  
 

Parfum 
Botanical Beauty gebruikt geen synthetische parfum in haar producten. Alle producten zijn 
100% natuurzuiver en biologisch. De producten worden gegeurd met natuurlijke etherische 
oliën. Dit is een heel klein percentage van onze producten. Deze etherische oliën geven geur 
aan de producten, maar hebben tevens een therapeutische werking. Elke geur of 
geurcombinatie doet iets anders. De calendula met rijstkiem lijn (de “witte” lijn) is helemaal vrij 
van etherische oliën en is daarom ook geurloos. Dit is voor mensen die niets kunnen verdragen 
of met een zeer gevoelige huid.  
 
 

Alcohol: goede en slechte soorten 

Er zijn minstens 7 verschillende soorten alcohol. Niet alle soorten alcohol zijn slecht voor je 
huid. De alcohol die je beter kunt vermijden is de alcohol die ook in wijn en bier zit. Om te 
voorkomen dat mensen cosmetische producten op gaan drinken, moet er aan de alcohol die in 
cosmetica toegevoegd wordt een stofje gekoppeld worden dat maakt dat het product vies 
smaakt. Deze "vieze" alcohol heet alcohol denat (denatured alcohol) of SD alcohol. Andere 
namen die je terug kunt vinden in de ingrediëntenlijst zijn ethanol, ethyl alcohol, methanol, 
benzyl alcohol en isopropyl alcohol. In hoge concentraties kan deze alcohol je huid uitdrogen en 
de natuurlijke vetten van je huid afbreken. Deze alcohol tast dan de barrièrefunctie van je huid 
aan. Alcohol zorgt er ook voor dat de voorlopers van vitamine A (denk aan beta carotene en 
retinol) niet verder omgezet kunnen worden tot vitamine A zuur. Je huid krijgt dan een tekort 
aan deze "huidverjonger". Dit fenomeen verklaart ook deels de versnelde veroudering die je 
ziet bij alcoholisten.  
Bij Botanical Beauty wordt bij sommige producten natuurlijke ethyl alcohol gebruikt om kruiden 
op te lossen om een heilzaam kruidenextract te maken. De concentratie natuurlijke ethyl 
alcohol die gebruikt wordt om kruiden op te lossen is zeer klein en daarom vrijwel 
verwaarloosbaar. Je hoeft je daar dus geen zorgen over te maken. De drager van dit 
kruidenextract kan rozenwater zijn of water of koudgeperste oliën die het grootste deel van het 
product vormen.  
 
Er bestaan ook alcohol soorten die niet of nauwelijks de huid irriteren. Dit zijn cetyl alcohol, 
ceteary alcohol, myristyl alcohol en behenyl alcohol. Deze "vettige"• alcoholen houden juist 
vocht in de huid en hoef je dus niet te vermijden. Enkele Botanical Beauty producten bevatten 
deze vettige alcohol soort. 


