
Botanical Beauty: 
100% natuurzuivere en biologische huidverzorging

“Smeer nooit op je  
huid wat je niet kunt eten”
Op het prachtige landgoed Noordenhoek in Deil bevindt zich Botanical Beauty, een 
bijzonder bedrijf  in natuurzuivere en biologische cosmetica. Het credo van deze 
uitgebreide verzorgingslijn voor gezicht en lichaam luidt: smeer nooit op je huid wat 
je niet kunt eten.

Eigenares Catharine van Everdingen is van oorsprong advocaat en kwam in aanra-
king met natuurlijke cosmetica toen zij schildklierproblemen kreeg. “Ik wilde dat niet 
met chemische medicijnen oplossen en via gezonde en biologische voeding kwam 
ik in contact met natuurzuivere verzorgingsproducten. De meeste mensen staan er 
niet bij stil, maar 60 procent van wat je op je huid smeert, wordt in je bloedbaan 
opgenomen. Reguliere verzorgingsproducten bevatten veel synthetische stoffen, vaak 
petrochemisch afval, dat bij langdurige toepassing in je lichaam kan worden opgesla-
gen. Daardoor zijn sommige van deze producten schadelijk voor je gezondheid en 
op de lange termijn zelfs kankerverwekkend. Aangezien mensen onbekend zijn met 
dit risico, blijven ze gewoon doorsmeren met de bekende producten, die vaak een 
misleidende boodschap afgeven met termen als ‘Natuurlijk’, ‘Groen’ of  ‘bevat geen 
parabenen’. Maar hoe zuiver zijn die producten nu werkelijk? Ik raad mijn relaties 
altijd aan om de ingrediënten van hun verzorgingsproducten goed te bekijken en 
te onderzoeken wat dat nu precies is. Op onze site vind je een uitgebreide lijst van 
synthetische stoffen in cosmetica.”

Heilzaam voor de huid
Botanical Beauty garandeert dat haar producten altijd 100% natuurlijk en waar het 
kan ook biologisch zijn. “We maken al onze scrubs, crèmes en oliën van heilzame 
planten, kruiden en bloemen. Een deel van die bestanddelen kweken we zelf  op 
ons landgoed. Wij geloven in producten die het biologische evenwicht van de huid 
in stand houden en haar natuurlijke herstellende vermogen ondersteunen, zodat de 
huid niet kan uitdrogen of  infecteren. Hierdoor wordt Botanical Beauty met succes 
gebruikt om te ondersteunen bij huidproblemen als eczeem, een droge huid, kloofjes 
of  psoriasis.”

Uitbreiding in gezichtsverzorging
Catharine heeft inmiddels afscheid genomen van de advocatuur om met haar team 
Botanical Beauty verder te perfectioneren. In maart 2015 lanceerde het merk een 
gezichtsverzorgingslijn voor de dagelijkse verzorging voor alle huidtypen en de ouder 
wordende huid. Deze bestaat uit een reinigingsmelk en -lotion, een rijk serum met 
antioxidanten, masker, oogcrème en vier dag- en nachtcrèmes waarvan de anti-aging 
en antirimpel crème (met UVA) gebaseerd zijn op biologische arganolie.

ADVERTORIAL

Botanical Beauty staat voor 100% natuurlijke en biologische huidverzorging.  
Het is geschikt voor alle huidtypes en biedt steun aan de rijpere huid of  
probleemhuid. Mede doordat het merk de helende kracht van de natuur 
gebruikt, geeft het een ontspannen gevoel van wellness in je eigen badkamer. 
Het merk wordt gebruikt door schoonheidsspecialistes en is verkrijgbaar bij 
verschillende winkels die zich richten op bio-cosmetica. Daarnaast zijn de 
verzorgingsproductenonline verkrijgbaar via www.botanicalbeauty.nl.

Meer informatie: 
www.botanicalbeauty.nl | www.noordenhoek.nl


