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Natuurlijk mooi met
Botanical Beauty
Op het eeuwenoude familielandgoed Noordenhoek (Betuwe) van
de familie Van Everdingen ligt Botanical Beauty. Een Nederlandse
producent van natuurzuivere en biologische huidverzorging. Aan
het roer staat Catharine van Everdingen. Met veel passie vertelt
ze over haar bedrijf, het toepassen van heilzame planten en
kruiden in cosmetica en het biologische evenwicht van de huid.

Botanical Beauty is in 2009 opgericht en sinds 2010 gevestigd in een
authentieke hooischuur in het pittoreske dorpje Deil aan de rivier de
Linge. De prachtige omgeving is indrukwekkend. Oude knotwilgen
omzomen de oevers van de Linge, die schilderachtig om het landgoed
kronkelt. Catharine’s man is als landschapsarchitect verantwoordelijk
voor het onderhoud en beheer van het landgoed. “Bijzonder hier is dat
de omgeving er nog bijna net zo uitziet als driehonderd jaar geleden”,
vertelt Catharine. “Dat willen we graag in stand houden uit eerbied en
respect voor de natuur. In juni vieren we met een ‘gezond feestje’ dat we
hier vijf jaar gevestigd zijn.”
Trend
Ambachtelijke producten, natuurzuiver en effectief. Dat is Botanical
Beauty. Een opvallend, Nederlands cosmeticamerk dat helemaal past
binnen de huidige groene trend. Op het landgoed liggen de eigen kruidentuinen en de velden met onder meer lavendel en rozen. “Het is heel
mooi dat groene cosmetica nu zo in de belangstelling staat”, vertelt Catharine. “Je ziet dat steeds meer mensen zich bewust worden van wat ze
eten en wat ze op hun huid smeren. Het is een echte groeimarkt, niet alCatherine van Everdingen, eigenaar van Botanical Beauty.

leen hier maar wereldwijd. Ook veel schoonheidsspecialisten zoeken om
die reden naar een goed biologisch merk dat de natuurlijke huidfuncties
herstelt en ondersteunt zonder het milieu te belasten. Met onze eigen
kruiden experimenteren we nu volop, er zijn zoveel mogelijkheden om
mooie producten te maken.”
Enthousiast
Zeven jaar geleden ontmoette Catharine in Deil Jeanette van den Berg.
Zij maakte onder eigen label biologische verzorgingsproducten en stond
mede aan de wieg van het merk Botanical Beauty. Catharine: “Ik was
meteen enthousiast. Het concept van natuurlijke huidverzorging sprak
me enorm aan. Ik was zelf al langer bezig met kruiden en gezonde voeding en dit past er helemaal bij. Ik ben me gaan verdiepen in biologische, natuurzuivere ingrediënten en raakte onder de indruk wat je met
deze prachtige plantenstoffen kunt doen voor de huid. Met ons team
zijn we Botanical Beauty verder gaan uitbouwen tot een mooie wellnessen bodylijn voor schoonheidsspecialisten en pedicures. De basis van de
producten zijn Dode Zee-mineralen en koudgeperste oliën. Naast een
bodylijn is er nu ook een gelaatslijn Organic Face Care met drie bijbeho-
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rende behandelingen. Deze hebben we de afgelopen beurs onder grote
belangstelling gelanceerd.”
Balans
De producten van Botanical Beauty zijn geschikt voor alle huidtypen
en bevatten geen synthetische kleur- en geurstoffen, vulmiddelen en
conserveermiddelen. Alle verpakkingen zijn recyclebaar. Er zijn vijf
geurlijnen: Lavendel, Rozen, Eucalyptus-Mint, Rozemarijn en Calendula. Effectieve werkstoffen in de producten, zoals dode zee-mineralen,
calendula, rijstkiem, jojoba, druivenpitextract en shea butter zorgen ervoor dat ook mensen met eczeem, psoriasis, kloven en acne heel goed
reageren op de producten. Catharina: “Mensen met een probleemhuid
komen vaak na lang zoeken bij ons terecht. De producten van Botanical
Beauty hebben als doel het natuurlijke, biologische evenwicht van de
huid te herstellen. Dat wil zeggen dat de zuurgraad, de vetmantel en de
natuurlijke huidflora met elkaar in balans zijn. Dit zorgt ervoor dat de
huidbarrière optimaal is waardoor de huid niet uitdroogt en infecties
geen kans hebben.”
Natuurzuiver
Honderd procent natuurzuiver betekent dat er geen onnatuurlijke toevoegingen aan een product zijn toegevoegd. Als producten biologisch
zijn, houdt dat in dat de grondstoffen biologisch geteeld zijn en dus
geen pesticiden bevatten. Catharine: “Botanical Beauty gebruikt voornamelijk en waar mogelijk ingrediënten van biologische oorsprong en/
of koudgeperst. Dit laatste staat voor onbewerkt en behoud van vitaminen en mineralen uit de plant. We gebruiken zo min mogelijk hulpstoffen. We conserveren bijvoorbeeld met plantzuren, de producten zijn
net als andere cosmetica gewoon drie jaar lang houdbaar. Een volledig
biologisch cosmeticaproduct bestaat niet. Biologisch geteelde ingredienten zijn de plantaardige en etherische oliën en/of kruiden. Die zitten boordevol actieve werkstoffen. Onze producten bevatten daarnaast
ook ceramiden, liposomen en Q10 van natuurlijke oorsprong, dat kan
tegenwoordig. Het is van groot belang dat schoonheidsspecialisten bij
claims als ‘eco’, ‘groen’ of ‘bio’ goed de ingrediëntenlijst lezen van een
product. Aan de hand daarvan kun je afleiden of hier echt sprake is van

biologische producten. Je moet je verdiepen in de ingrediënten waar je
mee werkt. Ik kan iedereen het Lexicon van Cosmetische Ingrediënten
van Marieke Schutte aanraden en met Google kom je ook een heel eind.
Op onze website geven we ook veel informatie over ingrediënten.”
Trainingen
Bij Botanical Beauty vallen meteen de grote kasten vol mooi verpakte
producten op. Het water loopt je in de mond bij het horen van namen als
Calendula Body Butter, Lavendel Facescrub, Mandarijn Dode Zee Badzout, Multi Use Oil Roos... De nieuwe Organic Face Care-lijn bestaat uit
een Antioxidanten Serum, een Argan Anti-Rimpel Crème, Argan Multi
Repair Crème, Balancing Dagcrème, Balancing Nachtcrème, Oogcrème,
Facelifting Masker, Reinigingslotion, Reinigingsmelk en een Massage
Candle.
Schoonheidsspecialisten die met Botanical Beauty willen werken,
worden uitgebreid getraind in behandelingen, ingrediëntenleer en het
toepassen en combineren van de producten. Ook zijn er regelmatig
verkooptrainingen. Catharine: “We proberen onze klanten zo goed mogelijk te ondersteunen, niet alleen met producten maar ook in hun bedrijfsvoering. We leggen uit dat productverkoop hoort bij de service die
je jouw klanten wilt bieden. Zij komen niet alleen voor je behandelingen
maar voor een goede thuisverzorging. Gelukkig is dat voor natuurlijke
cosmetica niet moeilijk. De producten zijn voor veel mensen onderdeel
van hun lifestyle. En schoonheidsspecialisten werken graag met onze
producten. Ik hoor vaak dat ze met Botanical Beauty eindelijk het gevoel
hebben terug te keren naar de kern van het vak: pure huidverzorging
voor een gezonde huid.”

‘Pure huidverzorging
voor een gezonde
huid’
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