
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Botanical Beauty 
100% natuurzuivere en biologische huidverzorging 

 

  



 

 

 

 

De producten van Botanical Beauty: 
 

 zijn 100 % natuurzuiver, biologisch, vrij van parabenen en andere chemisch 

synthetische geur-, kleur- en conserveringsmiddelen 

 zijn dierproefvrij 

 zijn geschikt voor verschillende huidtypen 

 werken zeer effectief bij huidproblemen als eczeem, psoriasis, acné, kloven, 

couperose en huidveroudering 

 bevatten geen microplastics en nano plastics 

 worden geproduceerd in Nederland 

 

Botanical Beauty biedt: 
 

 gecertificeerde trainingen voor schoonheidsspecialisten, pedicures en 

manicures 

 twee lijnen voor gelaatverzorging in combinatie met verschillende 

behandelplannen 

 één lijn hand- en voetverzorging voor de Hand en Voet Spa 

 een besloten online groep voor advies en informatie 

 een prachtige trainingslocatie, tevens de vestiging van het kantoor en een 

heerlijke kruidentuin, op Landgoed Noordenhoek.  



 

 

 

 

Eventing Service voor klanten 
 

Wanneer je onze twee basistrainingen gevolgd hebt, kun je gratis en zonder 

verdere verplichtingen gebruik maken van ons Eventing Service Pakket. Je kunt dit 

pakket inzetten voor bijvoorbeeld een event in jouw salon. 

 

Je kunt het Eventing Service Pakket lenen zonder verplichte afname. Het pakket 

bestaat uit, onder andere, een complete Hand Spa met bijbehorende jerrycans, 

roll-up banner en een etagère. Sommige materialen heb je in bruikleen, andere 

koop je zelf. Zo worden bijvoorbeeld handdoekjes en tasjes wél in rekening 

gebracht. Wij stellen ook een gratis testerpakket ter beschikking voor jouw event. 

Zo maak je van jouw open dag of event een groot succes!  

 

Je kunt het gratis Eventing Service Pakket, op afspraak, in Deil of in Zwolle 

ophalen. Het enige dat we verwachten is dat je het pakket, direct na jouw event, 

netjes retour brengt.  

 

Het Eventing Service Pakket vraag je hier aan:  
 
https://www.pro-botanicalbeauty.nl/events/ 

 

  

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/events/


 

 

 

 

Trainingen 
 

 Volg onze trainingen en word gecertificeerd Botanical Beauty Professional 

 

 Leer alle producten en de toepassing ervan tot in detail kennen. Hoe meer 

trainingen je volgt, hoe meer kennis je opdoet. 

  

 Wij leiden je zodanig op dat je zelfstandig en op een juiste wijze met onze 

producten kunt werken en je jouw klanten correct kunt adviseren. 

  

 Je leert alles over de werking en de toepassing van producten en over de 

behandeling van veelvoorkomende huidaandoeningen. 

 

 Het geven van behandelingen in de salon, op een party of tijdens een 

event, heb je na het volgen van onze trainingen helemaal in de vingers. 

  

 Volg je vier trainingen dan mag je jezelf officieel ‘gecertificeerd Botanical 

Beauty Professional’ noemen. 

 

 Ook kun je deelnemen aan interessante modules. 

 

 Na afloop van iedere training ontvang je een certificaat van deelname. 

  

 Wanneer je gecertificeerd bent, vermelden we jouw salon op onze website 

als officieel Botanical Beauty verkooppunt. 

www.botanicalbeauty.nl/advies/beautysalons/  

https://www.botanicalbeauty.nl/advies/beautysalons/


 

 

 

 

Praktische trainingsinformatie 
 

 Trainingslocaties:  

o Deil 

 Trainingsbijdrage:  

o Vanaf € 65 per persoon inclusief koffie en thee, een heerlijke lunch, 

een werkboek en het certificaat.  

o Neem je deel aan Productkennis training en bestel je voor minimaal 

€250 aan producten, dan is de training gratis. Bestellingen gedaan 

binnen vier weken voor aanvang training, tellen mee voor de vereiste 

€250. 

 Certificaat:  

o Na afloop van iedere training ontvang je een certificaat en een 

uitgebreid Botanical Beauty informatiepakket. 

 Trainingsoverzicht: 

o Een overzicht van alle trainingen vind je hier 

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/trainingen/ 

 

Aanmelden en data 

Wil je deelnemen aan onze trainingen, dan kun je je via onze webshop 

aanmelden. Geef daarbij de gewenste datum aan. Na betaling schrijven wij je in.  

 

Wij verwelkomen je met plezier bij één van onze trainingen! 

  

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/trainingen/


 

 

 

 

Trainingsoverzicht 
 

Productkennis  
Je start altijd met de training Productkennis.   

 

Tijdens deze eendaagse training leer je alles over het bedrijf en de filosofie achter Botanical Beauty, 

over het werken met 100% natuurzuivere en biologische producten en over de toepassing van de 

ingrediënten. We bespreken alle producten,  ingrediënten en geurlijnen. Vanzelfsprekend kun je alle 

producten ook ruiken en voelen. Daarnaast geven we tijdens deze dag alvast kort uitleg over twee  

behandelingen in combinatie met de te gebruiken producten. Daarnaast besteden we uitgebreid 

aandacht aan de ideale combinatie die onze Argania en Minerals producten samen vormen 

 

Praktijk gelaat 

Tijdens de training Praktijk Gelaat leer je werken met  onze Organic Minerals en Organic Argania 

producten. Je gaat actief aan slag met de natuurlijke 'Skin Improvement Behandeling' en je leert hoe je 

alle Face Care producten kunt inzetten bij verschillende huidcondities, zoals bijvoorbeeld een vochtarme 

of gevoelige huid, couperose, een ouder wordende huid of acné. 

 

Praktijk Hand en Voet 

Tijdens de training Praktijk Hand en Voet komt zowel theorie als praktijk aan bod. Stap voor stap 

begeleidt de trainer je bij het uitvoeren van de Hand & Voet behandeling. Aan het einde van de dag ben 

je in staat  om zelf een lange wellness behandeling en een korte afsluitende behandeling te geven. 

Daarnaast is er specifiek aandacht voor de natuurlijke behandeling van huidproblemen zoals  eczeem, 

psoriasis, mycose en kloven. Wil je weten hoe je zelf een Hand en Voet Spa organiseert voor jouw 

(nieuwe) klanten? Ook dat komt aan bod tijdens de training Praktijk Hand en Voet. 

 

Advies 

Tijdens deze training staan verkooptechnieken en klantadvies centraal, een belangrijke dag dus die voor 

jou én voor jouw omzet, het verschil gaat maken. Verkoop wordt vaak als wat lastig ervaren, maar na 

onze verkooptraining zal dat voor jou niet meer gelden. Je krijgt van ons handige ’tips & tricks’ voor in 

de salon, voor de behandelingen en voor events. Maar ook de inzet van social media komt aan bod. Het 

voorwerk voor deze training begint thuis al met het maken van salonfoto’s na het ontvangen van de 

eerste tips voor in de salon. Na de training is er nog een evaluatiemoment, waar jij kunt aangeven hoe 

het inmiddels met jouw verkoop gaat. 

 

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/natuurlijke-verzorging/organic-minerals-productkennis/
https://www.pro-botanicalbeauty.nl/natuurlijke-verzorging/organic-minerals-praktijk-gelaat/
https://www.pro-botanicalbeauty.nl/natuurlijke-verzorging/organic-minerals-praktijk-hand-en-voet/
https://www.pro-botanicalbeauty.nl/natuurlijke-verzorging/verkooptraining/


 

 

 

 

 

Verdieping 

De Verdiepingstraining zit vol met interessante informatie over de Organic Minerals  en de Organic 

Argania producten en over veelvoorkomende huidaandoeningen. Deze training maakt van jou een echte 

Botanical Beauty deskundige. We werken aan de hand van het Face Hand Feet behandelplan en 

voorzien je bij iedere stap van allerhande interessante weetjes en feitjes over de ingrediënten en de 

werking ervan. Je leert tijdens deze training hoe je de Face Care producten kunt inzetten bij 

verschillende huidcondities, zoals bijvoorbeeld een vochtarme of gevoelige huid, couperose, een ouder 

wordende huid of acné. Aan het einde van de dag weet je het antwoord op, onder andere, de volgende 

vragen:  

 Hoe behandel je huidaandoeningen? Welke producten gebruik je? Hoe pas je ze toe?  

 Waarom is Dode Zee Zout zo rijk aan mineralen en wat heb je daaraan? 

 Hoe herken je mineraalrijk Dode Zee Zout?  

 Wat zijn koudgeperste oliën en waarom gebruik je juist deze persing?  

 Waarom word en blijf je mooi bruin met Multi Use Oil?  

 Gebruik je wel of juist geen olie op een vette huid?  

 Wat is een hydrolaat?  

 Waarom is calendula zo heilzaam?  

 Wat zijn microplastics en wat zijn de gevolgen van microplastics?  

 Welke theorie zit er achter het gebruik van Dode Zee mineralen?  

 

Wanneer je aan alle trainingsdagen hebt deelgenomen, mag je jezelf gecertificeerd Botanical Beauty 

Professional noemen. Daarnaast ontvang je een officieel certificaat en het Technisch Handboek. Je bent 

nu klaar om aan de slag te gaan met het verbreden maar ook verdiepen van je kennis door deel te 

nemen aan de modules voor gevorderden.  

 

Lunch 

Alle trainingen bij Botanical Beauty zijn inclusief een uitgebreide, luxe lunch. Daarnaast word je 

ontvangen met koffie, thee en cake en voorzien we je de gehele dag van water, koffie en thee. We 

sluiten de training af met een aantal heerlijke borrelhapjes. 

  

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/natuurlijke-verzorging/organic-minerals-verdieping/


 

 

 

Moduleoverzicht  

 

De acnéhuid  
Tijdens deze module, die uit twee dagen bestaat, gaan we dieper in op een veelvoorkomende 

huidaandoening: acné. Tijdens dag 1 komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 Wat is acné? 

 Pathogenese en etiologie van acné 

 Werking van de talgklier 

 Algemene pathologie 

 Efflorescenties 

 Vormen van acné 

 Medische behandeling 

Tijdens dag 2 bespreken we de volgende onderwerpen: 

 Voeding 

 Praktijk 

 Lijnzaadpakking 

 HAM Code 

 

Expert Praktijk Gelaat 

Tijdens deze expert training voor gevorderden ga je onder de bezielende leiding van Botanical Beauty 

Professional en trainster Dorien van der Vliet aan de slag met onder andere de nieuwe Botanical Beauty 

Massage, het Botanical Beauty Ritueel en met een geweldige rug-, hand- en voetpakking.  

Bestemd voor: Gevorderde schoonheidsspecialistes die eerder de Praktijk Gelaat Training gevolgd 

hebben. 

 

Kruidenstempelmassage 
Tijdens deze eendaagse module leer je verschillende technieken van het kruidenstempelen. De ochtend 

begint met theorie en het maken van de stempels. In de middag ga je met de verschillende technieken 

aan de slag. Tijdens deze module ga je aan de slag met een rugmassage, een voet- en 

onderbeenmassage en een gelaatsmassage. Je krijgt ook praktische tips, want wat kun je bijvoorbeeld 

nog doen met de stempels na afloop van een behandeling? Materialen voor het maken van twee 

lichaamsstempels en één gelaatsstempel zijn bij de module inbegrepen. 

 
  

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/natuurlijke-verzorging/de-acne-huid/
https://www.pro-botanicalbeauty.nl/natuurlijke-verzorging/expert-praktijk-gelaat/
https://www.pro-botanicalbeauty.nl/natuurlijke-verzorging/expert-praktijk-gelaat/
https://www.pro-botanicalbeauty.nl/natuurlijke-verzorging/kruidenstempelmassage/


 

 

Bindweefselmassage 
Tijdens de bindweefselmassage module leren we je verschillende technieken van bindweefselmassage 

aan. De behandeling heeft een enorme dieptewerking en zorgt voor een zeer sterke doorbloeding, 

waardoor er verbetering van symptomen optreedt.  Je kunt deze 100 % natuurlijke facelifting 

behandeling inzetten om de huid te verbeteren en voor een algeheel anti-aging effect. Let op! Voor 

deelname aan de bindweefselmassage training zijn korte nagels een voorwaarde. 

 

De energetische gelaatsmassage 
Bij een energetische massage wordt het lichaam op een zachte manier behandeld, waardoor er geen 

weerstand opgeroepen wordt en het lichaam kan ontspannen. De massage richt zich op het losmaken 

van de blokkades in zowel de spieren, als ook in de energetische stroming, zoals in bijvoorbeeld de 

meridianen en chakra’s. 

 

Kenmerk van een energetische gelaatsmassage is dat het een zachte en contactvolle manier van 

aanraken is. Het lichaam wordt als het ware uitgenodigd om te doen waar het klaar voor is en er wordt 

niets afgedwongen. Zo krijgt het lichaam de tijd om zich te openen en te ontspannen op zijn eigen tijd 

en manier. Een gelaatsmassage nodigt uit tot bewustwording en is vooral gericht op het laten voelen 

van de energie en deze te laten stromen. 

 

Inhoud van deze module: 

 Oorsprong energetische massage 

 Massagetechnieken 

 De energetische betekenis van de spieren  van hoofd en nek 

 Gronding- en energieoefeningen 

 Ademhalingsondersteunende technieken 

 Lift- en stretchingstechnieken van het hoofd 

 

De mannenhuid 
Tijdens deze eendaagse module leer je alles over de mannenhuid. Aan de orde komen onder andere:  

 de verschillen in huidtypen tussen mannen en vrouwen 

 verschillende scheermethoden 

 een aangepaste massage voor de mannenhuid  

  

https://www.pro-botanicalbeauty.nl/natuurlijke-verzorging/bindweefselmassage/
https://www.pro-botanicalbeauty.nl/natuurlijke-verzorging/de-energetische-gelaatsmassage/
https://www.pro-botanicalbeauty.nl/natuurlijke-verzorging/de-mannenhuid/


 

 

 
 
Voorwaarden 
       
Wij zijn heel erg blij met jou als (potentiële) klant van Botanical Beauty. Juist daarom brengen 

we je graag op de hoogte van onze regels en voorwaarden. Zo weten we precies wat we aan 

elkaar hebben en kunnen we ons verheugen op een fijne samenwerking. 

1. Wil je als schoonheidsspecialist of pedicure gebruik maken van onze inkoopkorting, dan 

dien je tenminste één theorietraining en één praktijktraining te volgen, te weten:  

a. Productkennis 

b. Praktijk Gelaat of Praktijk Hand en Voet. 

2. Ben je geen schoonheidsspecialist of pedicure dan dien je voor inkoopkorting de volgende 

trainingen te volgen:  

a. Productkennis  

b. Verdieping, Advies of Praktijk Hand en Voet. 

3. Jouw inkoopvoordeel start op het moment dat je voor twee trainingen ingeschreven staat.  

4. Wanneer je tijdens de Productkennis training, voor minimaal €250 aan producten 

aanschaft, is de training gratis. Dit geldt niet voor alle andere trainingen. Bestellingen 

gedaan binnen vier weken voor aanvang en 1 week na afloop van de Productkennistraining, 

tellen mee voor de vereiste €250. 

5. Meld je je af voor trainingen en modules, dan hanteren wij de volgende regels:  

a. Bij afmelding tot 14 dagen voor aanvang van de training ontvang je van ons het 

aankoopbedrag terug, minus €25 in verband met door ons gemaakte kosten.  

b. Binnen 14 dagen voor aanvang van de trainingen berekenen we het gehele 

aankoopbedrag.    

6. Ben je schoonheidsspecialiste en heb je de trainingen Productkennis, Praktijk Gelaat, 

Verdieping en Advies met succes afgerond, dan mag je jezelf officieel ‘gecertificeerd 

Botanical Beauty Professional’ noemen. Voor  pedicures zijn de volgende trainingen 

verplicht voor certificering: Productkennis, Praktijk Hand en Voet, Verdieping en Advies. 

Gecertificeerd Botanical Beauty Professionals mogen zich aanmelden voor de Salonzoeker 

op de website en krijgen doorverwijzingen. 

 

 

  



 

 

 
 
Botanical Beauty kiest voor glas! 
 
In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Dit komt van afval wat 

op straat terecht komt, visnetten die achterblijven, maar ook door het wassen 

van synthetische kleding of door het poetsen van je tanden. Het nadeel van 

plastic is dat het niet vergaat. Dit betekent dat uiteindelijk alles terecht komt in 

onze zeeën en oceanen. Door verwering, zonlicht en golfslag valt groot plastic uit 

elkaar in kleine stukjes. Dit leidt tot ernstige verontreiniging. Voor het milieu, 

maar óók voor mens en dier. 

 

In 1997 zeilde kapitein Charles Moore via een ongebruikelijke route van Hawaii 

via de North Pacific Gyre  naar Zuid-Californië. Daar, midden op de Grote Oceaan, 

zag hij dagelijks stukken plastic drijven. Later keerde hij naar het gebied terug om 

nader onderzoek te doen. Het bleek te gaan om een significant hogere 

concentratie van plastic dan elders in de oceaan. Dat plastic bleek niet alleen te 

drijven, maar ook te zweven in de waterkolom. Moore noemde het verschijnsel 

de ‘Plastic Soup’, de term die nu in de hele wereld in gebruik is. Over de gevolgen 

van deze Plastic Soup, die vrij desastreus zijn, kunnen we boeken vol schrijven. 

Voor nu volstaat alleen de constatering dat er écht iets moet veranderen.  

 

Al vanaf haar oprichting draagt Botanical Beauty bij aan een mooiere, schonere 

wereld waarin de Plastic Soup afneemt in plaats van toeneemt. Zo zijn 

bijvoorbeeld al onze producten microplastic vrij. Maar daarmee zijn we er nog 

niet. Weet je bijvoorbeeld dat plastic ook onze gezondheid beïnvloedt? De 

microplastics zitten namelijk ook in ons drinkwater. En helaas zitten er ook 

microplastics in ons voedsel. Eet je vis? Dan is de kans groot dat je naast de 

microplastics ook nog eens zware metalen binnenkrijgt. De Plastic Soup trekt 

namelijk zware metalen aan waarmee onze zeeën en oceanen ook vol zitten. 

 

Al met al een verhaal waar je niet vrolijk van wordt.  



 

 

 

 

Daarom zijn wij heel blij dat we een flink aantal van onze producten voortaan in 

glas kunnen aanbieden. Zo helpen we significant mee aan het terugdringen van 

microplastics!  

Bijkomend voordeel is overigens dat de toepassing van glas zorgt voor een 

prachtige, luxe en exclusieve uitstraling van onze 100% natuurzuivere en 

biologische producten.  

 

Een eventueel nadeel zou kunnen zijn dat er nog enige gewenning nodig is met 

betrekking tot het gebruik van glas in de badkamer. Goed te weten is dan, dat 

vrijwel iedereen gewend is aan het gebruik van glas in de keuken. Wij voorzien op 

dit vlak dan ook geen probleem. 

 

Wij wensen jou heel veel plezier toe met onze mooie, duurzame glazen flesjes, 

zowel wat betreft het gebruik, als met het geven van uitleg aan klanten over deze 

geweldige stap voor Botanical Beauty (en de aarde ;-)  

  



 

 

 
 
Algemene informatie  
 

Waarom natuurlijk cosmetica?  
De huid is ons grootste en belangrijkste orgaan. Het spreekt voor zich dat we om deze reden 

voorzichtig met dit orgaan moeten omgaan. Het doel van natuurcosmetica is het evenwicht van 

de huid niet te verstoren, maar op natuurlijke wijze te voeden en te herstellen. Daarbij is het 

belangrijk dat de zuurgraad, de vetmantel en de natuurlijke bacteriën van de huid in balans 

blijven. We spreken hier over het biologisch evenwicht.  

 

Het biologisch evenwicht van de huid  
Waarom is het biologisch evenwicht van de huid zo belangrijk? De huid is een geniaal orgaan 

dat zonder enige hulpmiddelen zichzelf uitstekend in stand kan houden. Het bedekt het hele 

lichaam en heeft tot doel dit lichaam te beschermen tegen uitdroging, onderkoeling en agressie 

van buitenaf. Enkele voorbeelden hiervan zijn talg, transpiratie en zuurgraad. Talg zorgt dat de 

huid soepel blijft. Transpiratie zorgt voor het afkoelen van onze lichaamstemperatuur. En 

infecties worden geweerd door de zuurgraad. Dit alles wordt door het biologisch evenwicht 

automatisch geregeld. Daar hoeven wij helemaal niets voor te doen. We zouden wel gek zijn 

om dit mechanisme te ontregelen! Cosmetica met synthetische ingrediënten die je op de huid 

aanbrengt, is van invloed op de huid en het lichaam. Synthetische en niet huideigen stoffen 

kunnen direct of indirect de verstoringen van het biologische evenwicht van de huid 

veroorzaken, vooral bij gebruik op de lange termijn. Natuurlijke ingrediënten zijn in feite de 

enige stoffen die de huid kunnen verzorgen. De basis van natuurcosmetica producten wordt 

gevormd door natuurlijke ingrediënten en heilzame planten, kruiden en bloemen. De 

producten ondersteunen het verzorgende en herstellende vermogen van de huid. De 

ingrediënten waaruit natuurlijke cosmetica is samengesteld, zijn afkomstig uit de natuur. Dus 

wees geïnformeerd en kies bewust. Een simpele vuistregel luidt: “Als je het niet kunt eten moet 

je het ook niet op je huid smeren”.  

  

De foute stoffenlijst  
Wat zijn foute stoffen voor de huid en hoe lees ik de ingrediënten op een etiket? Op de foute 

stoffenlijst staan de stoffen genoemd waarvoor je moet oppassen. Kijk dus vooral eens de 

ingrediënten van jouw cosmetica na op de inhoudsstoffen en… schrik niet!  

De foute stoffenlijst vind je hier  

 

https://www.botanicalbeauty.nl/wp-content/uploads/Ingredi%C3%ABntenlijst.pdf
https://www.botanicalbeauty.nl/wp-content/uploads/Ingredi%C3%ABntenlijst.pdf


 

 

 
 
Let vooral op de stoffen met een *  
Synthetische emulgatoren (dit zijn meng- en bindmiddelen), zoals PEG* en Reth* (met vaak een 

nummer erachter), Polysorbate 20, 60, 80 etc.;  

Synthetische oliën zoals Dimethicone en onnatuurlijke oliën en vetten, zoals paraffine en 

vaseline (de huid wordt monddood, paraffineverslaving);  

Synthetische toevoegingen en/of hulpmiddelen, zoals carbomeren, diëthylphalaat 

(DEP)/methanol, EDTA, TEA* (tri-ëthanol-amine), DEA, MEA, NDEA, propylene glycol;  

Synthetische conserveringsmiddelen, zoals broomverbindingen (dus alles waar het woord brom 

of bromo in voorkomt), phenol verbindingen, zoals 2-phenoxyethanol, chloorverbindingen (dus 

alle waar het woord chlor of chloor in voorkomt) en triclosan  

Synthetische grondstoffen voor shampoo, zoals sodium lauryl sulfate varianten, zoals sodium 

laureth sulfate, magnesium lauryl sulfate, sodium lauryl sulfate, ammonium laureth sulfate, 

sodium oleth sulfate, TEA laureth sulfate.  

 

Veel van de bovengenoemde ingrediënten zijn sterk huid- en milieuonvriendelijk. Zo kunnen ze 

bijvoorbeeld de hormoonhuishouding ontwrichten en de vetmantel van de huid of zelfs de 

gehele huid ontregelen. Bepaalde stoffen worden niet alleen in verzorgingsproducten 

toegepast, maar zijn ook belangrijke ingrediënten voor de industrie. Een aantal stoffen wordt 

zelfs in antivries- en remvloeistof gebruikt. En dan hebben we het nog niet eens over de 

mogelijke giftige eigenschappen…  

 

Paraffineverslaving  
In veel cosmetica worden stoffen als paraffine en siliconen (minerale) oliën gebruikt. De 

reguliere cosmetica gebruiken deze stoffen als 'vetten' in hun crèmes. Een ander belangrijke 

reden om deze stoffen te gebruiken is dat ze zeer goed zijn voor de houdbaarheid van het 

product. Een groot nadeel is dat deze voor de huid onnatuurlijke oliën en vetten de huid 

monddood maken. De poriën kunnen worden ontregeld en afgesloten. Deze vetten lossen 

natuurlijke huidvetten op. De huid maakt echter geen nieuwe huidvetten aan. Als je met dit 

soort ingrediënten stopt, gaat de huid droog en onprettig aanvoelen. Veel mensen grijpen dan 

al snel weer naar de vette paraffine producten… een paraffineverslaving is geboren. De huid 

moet minstens een maand van deze (jarenlange) verslaving herstellen en wennen aan een 

goede, natuurlijke verzorging. Botanical Beauty producten bevatten uitsluitend plantaardige 

oliën die ook meteen doelgericht de werkzame stof bevatten en niet irriteren. De meeste oliën 

zijn ook van biologische teelt.   



 

 

 
 
Natuurlijke geuren  
Synthetische geurstoffen zijn vaak slecht afbreekbaar en kunnen zich in het milieu ophopen. Zij 

kunnen huidirritatie opwekken en bij hoge doses zijn deze stoffen zelfs giftig. Bovendien zijn er 

hormoonverstorende effecten op de voortplanting aangetoond. Verder worden er vaak 

Ftalaten gebruikt om de geur te fixeren. Ftalaten worden ook als weekmakers in plastic 

gebruikt. Het is een hoogst problematische stof die hormoonverstorend werkt en huid- en 

zaadcellen kan beschadigen. Een totaal ander aspect om even bij stil te staan is: de techniek 

staat letterlijk voor niets. Voor een habbekrats wordt synthetisch de meest fantastische geur en 

parfum in elkaar geknutseld. Daarmee kan een goedkoop en waardeloos product toch "lekker" 

gemaakt worden.  

 

Natuurlijke bescherming, verschil tussen UVA en UVB  
Een positief effect van zonlicht en zonnewarmte is dat het ons vaak psychisch goed doet. We 

fleuren ervan op en voelen ons licht en vrolijk. We hebben het nodig, maar zonlicht heeft ook 

een zeer nadelige kant. Zonlicht bestaat onder andere uit Ultra Violet (UVA en UVB) licht. UV-

straling heeft een enorme energie. Een energie die in staat is in te grijpen in de biochemische 

processen in de huid. Dat heeft een heel positief effect, want hierdoor worden bepaalde 

stoffen in het lichaam omgezet in vitamine D, een belangrijke vitamine voor de opname van 

kalk in de botten. Maar deze energie kan ook een negatieve invloed hebben. Het DNA van de 

huidcellen kan veranderen door het UVA-licht. Daardoor kan huidkanker ontstaan. UVA stralen 

dringen het diepst in de huid door. UVA stralen zijn er alle seizoenen en gaan dwars door glas 

heen. UVA zorgt ook voor het bruin worden van de huid. De vrije radicalen die ontstaan door 

deze stralen, versnellen het verouderingsproces doordat ze proteïne, collageen en elastine 

afbreken. Zo beschadigen ze de huid. De huid verliest haar stevigheid en veerkracht. Daarom is 

de zon één van de belangrijkste oorzaken van rimpels. Dit wordt zichtbaar rond het 40ste 

levensjaar. Ook heeft men dan kans op vormen van pigmentatie omdat de melanine niet meer 

regelmatig wordt aangemaakt. UVB stralen dringen niet zo diep in de huid. Het blijft 

'oppervlakkig', maar is niet minder gevaarlijk. UVB is verantwoordelijk voor de zonverbranding 

die je oploopt door je huid te lang en te intensief bloot te stellen aan de zon, zoals op het 

strand of tijdens een lange wandeling op een zonovergoten dag.  

 

Zowel UVA als UVB stralen kunnen dus zeer schadelijk voor de huid zijn. Een goede 

bescherming is vanzelfsprekend van groot belang. Een dagcrème zorgt voor bescherming van 

alle schadelijke invloeden van buitenaf, dus ook tegen UVA stralen. Let wel: een dagcrème is 

géén zonnebrandproduct en beschermt dus niet tegen UVB stralen. Onze Organic Argania lijn  



 

 

 

 

 

heeft een natuurlijke UVA bescherming in de anti-aging crèmes (Organic Argania Multi Repair 

en Anti Rimpelcrème), die de huid dagelijks beschermt tegen veroudering en pigmentatie. Met 

bescherming van de huid tegen UVA stralen kun je niet jong genoeg beginnen. Hoe eerder je 

begint met beschermen, hoe langzamer de huid zal verouderen. Voor bescherming tegen UVB 

stralen dient een zonnebrandproduct worden gebruikt. Voor de huid en de gezondheid geldt in 

alle gevallen: Zon veilig en met mate!  

 

Het natuurlijke conserveringssysteem  
Wij zijn trots op ons unieke, natuurlijke conserveringssysteem. De werking berust op 

plantenzuren, zoals anijs-, appel-, kaneel-, citroen- en salicylzuur. Ons conserveringssysteem is 

vrij van ruwe alcohol, petrochemicaliën, sodium lauryl sulfaat, polyethyleen, glycol en 

potentiële hormoon verstorende chemicaliën. Natuurcosmetica in het algemeen bevat geen 

synthetische chemicaliën of conserveringsmiddelen. Dit in tegenstelling tot de 'reguliere' 

cosmetica. De in gangbare shampoos gebruikte broomverbindingen worden ervan verdacht 

kankerverwekkend te zijn. Andere gebruikte synthetische stoffen, waaronder de 

bacterieremmer triclosan, hebben een verstorende werking op het geslachtelijke 

hormoonsysteem en kunnen overgevoeligheidsreacties van de huid teweegbrengen. 

Conserveringsmiddelen als parabenen en al het afgeleide gebruik worden ook veelvuldig 

toegepast. Deze conserveringsmiddelen doen hun werk heel goed. Zij stoppen alle 

enzymactiviteit in het product, waardoor het product niet bederft. Echter, 

conserveringsmiddelen blijven werken op de huid. Via de huid worden deze middelen in de 

bloedcirculatie opgenomen en zo komen ze uiteindelijk terecht in onze organen. De stabiel 

conserverende werking blijft ook in het lichaam actief, terwijl ze de normale enzymactiviteit 

van het lichaam lastigvallen. Dit kan, vooral op langere termijn en bij een inname van grote 

hoeveelheden, een probleem voor onze gezondheid vormen. 

  

Houdbaarheid natuurcosmetica  
Cosmeticaproducten hebben een houdbaarheidsdatum. Als deze verstreken is, heeft het 

product vaak geen effect meer. Na verloop van tijd kunnen er ook bacteriën in ontstaan die het 

risico op infecties vergroten. Vooral de natuurlijke en/of biologische producten bederven 

sneller. Dit komt doordat deze producten geen synthetische conserveringsmiddelen bevatten, 

zoals bijvoorbeeld parabenen. Paraffine en siliconenoliën worden ook veelal gebruikt voor een 

langdurige houdbaarheid. Deze stoffen zijn echter zeer slecht voor de huid. In de producten van 

Botanical Beauty worden daarom bewust deze stoffen gemeden. In plaats daarvan wordt  



 

 

 

 

 

gebruik gemaakt van biologische en koudgeperste oliën. Absoluut niet de makkelijkste weg, 

want deze ingrediënten zijn minder lang houdbaar maar wel aanzienlijk beter voor de huid en 

de gezondheid.  

 

Houdbaarheidsdatum na opening  
Meestal is synthetische cosmetica één à twee jaar houdbaar. Op de verpakking is dit 

aangegeven met een pictogram van een open potje, een cijfer en de letter 'M'. Het cijfer 

verwijst naar de periode waarbinnen cosmetica bij voorkeur gebruikt moet worden nadat het 

geopend is. De 'M' staat voor maand. Voor natuurcosmetica is deze periode korter. Een 

geopende pot crème blijft ongeveer 8 maanden goed. Zoals hierboven al beschreven, heeft 

Botanical Beauty haar eigen conserveringssysteem. Een veilig systeem dat niet schadelijk is 

voor de natuur, de mens en het milieu. Steriele afvulmethodes in combinatie met 

kiemremmende werking van etherische oliën en een aantal andere stoffen, zoals plantenzuren, 

garanderen een houdbaarheidstermijn van 18 tot 36 maanden, mits ongeopend. Geopende 

crèmes en emulsies van onze Organic Argania producten hebben een houdbaarheidstermijn 

van ongeveer 6 tot 12 maanden, voorop gesteld dat het product onder normale 

omstandigheden wordt bewaard (niet boven 20 graden Celcius). Op de onderkant van alle 

Botanical Beauty producten is een THT (ten minste houdbaar tot) sticker geplakt. Deze geeft 

aan tot wanneer een product houdbaar is MITS deze ongeopend is. Onder de THT staat het 

charge nummer. De eerste drie cijfers van het charge nummer geven het jaar en de maand van 

productie aan. Bijvoorbeeld charge nr 810 betekent dus: geproduceerd in oktober 2008.  

 

Staat biologisch voor 100% natuurlijk  
Tegenwoordig probeert elke fabrikant in cosmetica mee te liften op het succes van de 

natuurlijke trend. De consument wordt flink om de tuin geleid. Zelfs op producten met slechts 

één natuurlijk ingrediënt staat doodleuk 'natuurlijk' of het allerlaatste mode woord 'Bio' 

vermeld. Wij willen u dan ook adviseren om verder te kijken dan wat de fabrikant zo hard 

mogelijk roept in advertenties, op verpakkingen etc. Bio, biologisch of natuurlijk staan niet 

garant voor een natuurzuiver product. Het product kan heel goed parabenen, 

paraffine/vaseline en andere synthetische stoffen bevatten. Kijk goed op de INCI lijst die 

verplicht op het product vermeld moet worden. Een goed hulpmiddel is 'De Foute Stoffenlijst' 

(zie hierboven vermeld). Aangezien de absolute trend op dit moment 'Bio' is, willen wij hier 

toch iets dieper op in gaan. Allereerst willen wij een misvatting uit de wereld helpen, namelijk 

er bestaan geen cosmeticaproducten die 100% biologisch zijn. Waarschijnlijk is deze misvatting  



 

 

 

 

 

ontstaan doordat de consument biologische cosmetica vergelijkt met biologische voeding. En 

fabrikant en marketingmensen spelen hier slim op in.  

Let wel: een crème uitsluitend uit 100% biologische ingrediënten bestaat simpelweg niet...! 

Biologisch geteelde ingrediënten kunnen gelden voor plantaardige en botanische ingrediënten. 

In de huidcosmetica geldt dat voor de plantaardige-, etherische oliën en/of kruiden. Overige 

ingrediënten kunnen niet van biologische oorsprong zijn. Dit is een wezenlijk verschil met de 

voeding industrie. Botanical Beauty gebruikt van de drie groepen (waar wel biologische 

ingrediënten voor kunnen gelden), voornamelijk en waar mogelijk ingrediënten van biologische 

oorsprong en/of koudgeperst. Dit laatste staat voor onbewerkt en zo zuiver mogelijk. 

  

Dierproefvrij 
De Botanical Beauty producten zijn voornamelijk samengesteld uit plantaardige oliën, kruiden 

en aroma oliën. Tevens zijn emulgatoren en overige grondstoffen van natuurlijke oorsprong en 

veilig in gebruik. Zowel de grondstoffen als het eindproduct zijn niet getest op dieren. De 

Botanical Beauty producten kunnen aangemerkt worden als geheel dierproefvrij. 

  



 

 

  
 
Paraffineverslaving 
    
In veel huidverzorgingsproducten zit vaseline of paraffine. Zonder dat ze zich ervan bewust zijn, 

brengen veel mensen dus afvalstoffen uit de benzine- en olie-industrie aan op hun gezicht en 

lichaam, want dat is feitelijk wat vaseline en paraffine zijn: aardolieproducten gemaakt van 

afvalstoffen uit de olie- en benzine-industrie. Door het gebruik van dit soort producten smeer je 

een chemisch synthetische vetlaag op de huid, met als gevolg dat je jouw poriën dicht smeert 

en jouw eigen natuurlijke vetten afbreekt. Je huid voelt als gevolg daarvan droog en onprettig 

aan. En dus neem je al snel weer het potje crème met vaseline of paraffine ter hand om de 

droogte ‘weg te smeren’. Een paraffineverslaving is geboren… 

 

Kijk dus eens goed wat er in jouw huidverzorgingsproduct zit. Tref je paraffine, paraffinum of 

vaseline aan, dan weet je nu wat er met jouw huid aan de hand is…  

 

Stel je stapt over van een reguliere huidverzorging met paraffine naar een 100% natuurzuiver 

product, is het probleem dan direct verholpen? Nee. Helaas niet. Om te herstellen van de, vaak 

jarenlange, paraffineverslaving en te wennen aan een goede, natuurlijke en biologische 

verzorging heeft de huid geregeld minstens een maand nodig. Gedurende deze periode voelt 

de huid soms droog en trekkerig aan. Wellicht zie je meer velletjes en in sommige gevallen zelfs 

pukkeltjes. Maar… 

 

Houd vol! Vertrouw erop dat het goed komt. Daar heb je alle reden toe, want jouw 100% 

natuurzuivere product ondersteunt jouw huid optimaal tijdens deze overgangsperiode. Na 

ongeveer een maand merk je dat jouw huid er fantastisch uitziet en heerlijk zacht aanvoelt.  

 

Mogen we je nog een tip geven? Breng alleen producten op jouw huid aan die je ook zou 

kunnen eten. Vreemd? Niet als je bedenkt dat 60% van wat je op je huid smeert, direct wordt 

opgenomen in je bloed…  Dus, let jij goed op wat je eet? Dan is het minstens zo belangrijk om 

goed te letten op de huidverzorging die je gebruikt. 

 

Heb je vragen? Bel of mail ons (info@botanicalbeauty.nl). We verwijzen je graag naar een 

Botanical Beauty deskundige bij jou in de buurt. Of neem alvast zelf even een kijkje op 

www.botanicalbeauty.nl/advies/beautysalons/ 
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