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Moderne cosmeticamerken kijken al lang verder 
dan de pot crème zelf: uit de nieuwste  

prototypes blijkt dat ze zich vandaag laten  
inspireren door elektronica, geneeskunde, milieu

activisten én... computernerds.
D O O R  S O F I E  A L B R E C H T .

HIGHTECH
JE HUID

VOOR

Voorlopig nog een  
prototype, maar straks 

prínt je make-upkleuren 
die perfect bij je teint 

passen. 



100 | feeling feeling | 101 

B E A U T Y

Hét ingrediënt:  
BACTERIËN
Onderzoek toont al langer aan dat een goed evenwicht 
tussen ‘goede’ en ‘schadelijke’ bacteriën in je darmen een 
sleutelrol speelt in je gezondheid. Maar ook op je huid 
hebben bacteriën aandeel in aandoeningen als coupero-
se en acne. Een evenwichtig microbioom zou je huidbar-
rière versterken en beschermen tegen uv-schade, irrita-
ties en vochtverlies. Dat klinkt goed, maar is in de prak-
tijk niet zo eenvoudig, volgens Lieve Declerq, verant-
woordelijke productontwikkeling bij Origins. “De sa-
menstelling van die microflora is zeer complex en uniek. 
Om je natuurlijke barrière niet te verstoren, gebruik je 
het best zachte producten met een milde pH-waarde.” 
In voeding kun je met levende bacteriën (probiotica) 
werken, maar (nog) niet in cosmetica, meent Declerq. 
Daar is Tom Verlinden van het Antwerpse biotechbe-
drijfje Yun het niet mee eens. In samenwerking met de 
Universiteit van Antwerpen ontwikkelde hij een manier 
om levende bacteriën in te kapselen. “De bacteriën wor-
den in een comateuze toestand in een vloeistof gebracht. 
Zo kunnen ze overleven in een waterige omgeving, zoals 
een crème. Wanneer je het product aanbrengt, komen 
ze vrij en kunnen ze acne, voetschimmels, vaginale in-
fecties of een gevoelige 
huid behandelen.” Het 
principe: vul de juis-
te bacteriën aan om de 
slechte - die de oorzaak 
van je huidaandoening 
zijn - te verminderen of 
te verdringen. Een soort 
zelfregulering van je 
huid, als het ware.

Dé aanpak: 
GOED VOOR 
HET MILIEU
Wie aan natuurlijke cosmetica denkt,  associeert 
dat doorgaans met kleine merken uit de natuur-
winkel. Maar het zijn de grote cosmeticareuzen 
die daarin het meest doorwegen. Onafhanke lij ke 
rapporten stellen dat Unilever en de L’Oréal-
groep tot de beste leerlingen van de klas beho-
ren. Zo plant Unilever om tegen 2025 volledig 
over te schakelen op verpakkingen van volledig 
recycleerbaar plastic. CEO Jean-Paul Aragan 
maakte van duurzaamheid een strategische pij-
ler bij L’Oréal. “We hebben al 20 jaar een onder-
zoekslab dat de ecologische impact van onze for-
mules berekent”, vertelt Alexandra Palt, verant-
woordelijke duurzame  ontwikkeling bij L’Oréal. 
“Elk nieuw product moet beter én duurzamer 
zijn dan wat er al bestaat. Tegen 2020 moet heel 
ons aanbod geoptimaliseerd zijn.” Duurzame 
ontwikkeling, dat is ook boeren helpen om duur-
zamer te telen en de ecologische voetafdruk 
van de productie te doen dalen. “Na twee jaar is 
die al met de helft gedaald, terwijl de productie 
steeg met 26%.” Groei met minder impact op het 
milieu, dus. Daar is de fabriek in Libramont, 
waar haarkleuring wordt geproduceerd, een 
mooi voorbeeld van. Die is bijna volledig zelf-
voorzienend en draait sinds 2009 uitsluitend 
op groene energie. Intussen heeft L’Oréal al 9 
fabrieken omgebouwd naar dat model. De grote 
frustratie van Palt is dat veel inspanningen on-
zichtbaar zijn. “Consumenten kijken vaak naar 
een bio- of ecolabel, maar dat is maar één deel 
van het verhaal. Er zijn verschillende elementen 
die een product al dan niet duurzaam maken”, 
vindt Palt. Dat is niet zo duidelijk te zien, geeft 
ze toe. Er is veel ‘greenwashing’. “Kijk naar de 
formule én zijn bioafbreekbaarheid. Ga na of 
het karton gecertificeerd is, of de ingrediën ten 
duurzaam werden geproduceerd en hoe trans-
parant het merk daarover communiceert.” De 
consument heeft uiteindelijk de grootste impact, 
meent Palt. “Door een douche te nemen in plaats 
van een bad, een graadje minder warm, een mi-
nuutje minder lang. Veel mensen hebben wel 
oren naar duurzamer leven, maar hun gedrag 
volgt niet altijd. Wij kunnen helpen door het 
milieuprofiel van producten te verbeteren, duur-
zame producten aantrekkelijker te maken en 
goede informatie te geven.” Zoals de biologisch 
afbreekbare zonnecrème van Biotherm die 
deze lente uitkomt. Geen bioproduct, maar niet 
schadelijk voor het koraal en fytoplankton.

Slechte bacteriën  
veroorzaken acne  

en couperose.  
De oplossing?  

Crèmes met levende  
probiotica. Allerhande apparaten en apps helpen 

je steeds beter bij het vinden (of ma-
ken) van producten die het best aan je 
behoeften voldoen. Ze laten je virtueel 
experimenteren met make-up, coachen 
je huidverzorging of helpen je om zelf 
producten te maken.

TRACKERS
MEET JE HUID EN HAAR
De hype van de trackers om je sport-
prestaties en gezondheid te meten, 
slaat over naar de badkamer, zodat je 
de behoeften van je huid en haar kunt 
monitoren. Met het 3D-masker Mapo 
(€ 219, pre-order via wired-beauty.com) 
kun je de hydratatie van je huid opvol-
gen. Way ($ 129 via wayskin.com) is 
een Koreaanse tracker die de uv-sterkte 
en luchtvochtigheid meet en je huid-
conditie analyseert. De bijbehorende 
app signaleert wanneer je je huid moet 
hydrateren en welke producten daar-
voor geschikt zijn. Door je haar te bor-
stelen met de Haircoach Powered by 
Withings van Kérastase (zo’n € 200, 
vanaf september in Kérastase-salons) 
analyseert een app welke verzorging je 
haar op dat moment nodig heeft. En in 
de zon dragen we binnenkort (voorlopig 
nog niet in België) wellicht de draagba-
re uv-patch van La Roche-Posay die 
aangeeft of je voldoende beschermd 
bent tegen de zon. De patch kan veran-

deringen in je huid meten, zoals tempe-
ratuurveranderingen, bloedcirculatie, 
ontstekingen en hydratatie.

APPS
VIRTUEEL EXPERIMENTEREN
Het aanbod apps verandert voortdu-
rend. Vaak worden ze gesponsord door 
merken, die een (gratis) dienst leveren 
aan hun consumenten. Lancaster her-
innert je er met de Sun Timer App aan 
wanneer je uit de zon moet of zonnecrè-
me moet smeren. Met Makeup Genius 
en You Cam Makeup van L’Oréal Paris 
kun je verschillende make-ups virtueel 
testen. Ook kapsels, kleuren en styling 
kun je virtueel uitproberen dankzij de 
Style My Hair App van L’Oréal Pro-
fessionnel. De Colour Lounge App van 
Matrix laat je zien hoe je met een nieu-
we haarkleur of highlights zou staan. En 
Skin Deep en Think Dirty scannen de 
ingrediëntenlijsten van je verzorgings-
producten op ongezonde stoffen.

PRINTERS
MAKE-UP OP MAAT

De slimme spiegel van Panasonic laat 
zien hoe je met bepaalde make-up en 
kapsels zou staan. Maar hij scant ook je 
gezicht op onvolmaaktheden en sugge-
reert waar je wat (en welke) make-up 
kunt gebruiken. Wanneer je hem ver-

bindt met de printer, drukt hij die af 
in de juiste tint van je huid. Voorlopig 
nog een prototype, net zoals Mink, de 
3D-printer waarmee je make-up in elke 
gewenste kleur kunt printen. Adorn 
lanceert een foundation pen ($ 279, 
pre-order via getadorn.com) met een 
ingebouwde sensor die je gezicht scant, 
waarna de pen de juiste nuances mixt en 
‘print’. Foreo, bekend van de automati-
sche reinigingsborstels, gaat nog een 
stapje verder met Moda (foreo.com/
moda). Deze make-upprinter scant je 
gezicht en print elke make-up look van 
de bijbehorende app rechtstreeks op 
je gezicht. Met The Nailbot (prijs on-
bekend, preemadonna.com) kun je elk 
digitaal beeld op je nagels printen. Ook 
haar zul je binnenkort kunnen prin-
ten. Toch als het van L’Oréal afhangt. 
De groep kondigde eind vorig jaar een 
samenwerking aan met het Franse bio-
techbedrijf Poietis. Ze werken hard 
aan lasertechnologie om haarweefsel 
te kunnen printen. Misschien is prin-
ten niet het juiste woord, maar de Cy-
rano-geurverdeler werkt met twaalf 
geurpatronen die je combineert om 
verschillende geuren te ontwikkelen. 
Je kunt de verdeler gebruiken als lucht-
verfrisser of met de app oNotes geuren 
versturen naar vrienden (die dezelfde 
apparatuur hebben).

PROBIOTICA
SKINCARE  
Probiotherapy van Yun (yun-pro-
biotherapy.com) heeft in primeur 
producten met levende probioti-
ca. Andere merken werken met 
(niet-levende) extracten van 
gisten of bacteriën. Bijvoorbeeld: 
Slow Age van Vichy (apotheek) 
en Probiotic Skincare van Aurelia 
(via freshlab.be) tegen vroeg-
tijdige huidveroudering, Lipikar 
Baume AP+ van La Roche-Posay, 
een lichaamscrème tegen eczeem 
(apotheek) of Anti Redness Solu-
tions van Clinique (parfumerie en 
clinique.be) tegen roodheid.

3 TRENDS 
die je nu al kunt uitproberen

Je huid is een levend orgaan dat reageert op de 
omgeving. Daardoor is het nooit elke dag he-
lemaal hetzelfde. Enkele bedrijven in de Ver-
enigde Staten (Skinshift), Groot-Brittannië 
(Geneu) en Australië (SkinDNA) spelen in op 
dat idee door op basis van een DNA-staal het 
genetisch profiel van je huid te analyseren en 
een aangepaste huidverzorging voor te stellen. 
Maar volgens Lieve Declerq zijn niet alleen je 
genen belangrijk. “Het is vooral je levensstijl en 

omgeving die een grote invloed hebben op hoe 
je huid reageert op bepaalde ingrediënten.” De-
clerq ziet zeker nog ruimte om verzorging beter 
af te stemmen op je bioritme, op wat je huid no-
dig heeft op een bepaald moment. Vooral jonge 
mensen experimenteren daarmee, meent ze. 
“Ze volgen niet noodzakelijk de beautyroutine 
van hun moeders (reinigen, serum, dagcrème), 
maar mixen en matchen. De multimasking- 
trend is daar een mooi voorbeeld van.” Dat 

Dé tools: 
APPS, TRACKERS 
ÉN PRINTERS

PERSONALISEER JE VERZORGINGSPRODUCTEN1
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geeft een heel nieuw soort producten, die je volgens je 
behoefte kunt integreren in je bestaande verzorgings-
routine. Zo zorgen de Boosters van Clarins en de Re-
medies van Bobbi Brown voor extra herstel, hydratatie 
of energie. Kiehl’s biedt met de Apothecary Prepara-
tions (basisolie waaraan 2 activa worden toegevoegd) 
een gepersonaliseerde verzorging aan op basis van een 
huidanalyse. Bij het Britse InSitu (insitu.me) kun je zelf 
je huidverzorging personaliseren. Je kiest een product, 
geeft je teint, huidtype, favoriete textuur en geur door en 
binnen de 48 uur is jouw verzorging op maat onderweg. 
Met de Figure van Romy Paris (€ 590, romy-paris.com) 
kun je zelf je verzorging maken. Een app verwerkt data 
over je slaap, beweging, weersomstandigheden en pollu-
tie van je omgeving. Op basis daarvan bepaalt hij welke 
ingrediënten je huid nodig heeft en verwerkt ze met een 
druk op de knop tot verzorging op maat.
Ook in make-up doet personalisering de boel bewegen. 
Lancôme komt met Le Teint Particu-
lier (pas na 2018 in België): in de win-
kel wordt je teint gescand en ter plekke 
wordt een formule op maat gemaakt. 
Minder spectaculair, maar zeker han-
dig zijn de Pigment Drops van Blend 
It van Clinique (€ 36,70 voor 10 ml) om 
je foundation of BB cream aan te passen 
aan je vakantiekleur. En met Make-up 
Hacker (pre-order via makeuphacker.
myshopify.com) kun je bestaande ma-
ke-upkleuren omtoveren in elke ge-
wenste tint.
Een van de makkelijkste domeinen om 
meer op maat te werken is het kapsalon. 
Merken als Kérastase gaan steeds meer 
personaliseren.
Het prijskaartje van een parfum-op-
maat-dienst is jammer genoeg nog erg 
hoog (bv. bij Francis Kurkdjian, Guer-
lain, Louison Libertin, Stéphanie de 
Bruijn), je betaalt vaak enkele duizen-
den euro’s. Democratischer is het Ber-
lijnse Younique waar je zelf de ingre-
diënten kunt kiezen of L’Antichambre 
in Brussel, waar je met kant-en-klare 
akkoorden je persoonlijke parfum kunt 
samenstellen. Sommige parfums van Jo 
Malone laten zich goed combineren 
voor een meer persoonlijke geur.

WAPEN JE TEGEN  
LUCHTVERVUILING
Uit onderzoek van L’Oréal in Mexico en China bleek 
dat je huid verandert onder invloed van luchtvervuiling. 
Minuscule partikels van uitlaatgassen, tabak, fabrieks-
rook en airconditioning veroorzaken een chemische re-
actie (oxidatie) met de lipiden (de beschermende vetten) 
in je huid. Dat zorgt voor een verhoogde talgproductie 
en zuurtegraad, meer ontstekingen en een verminderde 
barrièrefunctie. Je huid wordt zo gevoeliger voor irrita-
ties, kan minder goed vocht vasthouden en krijgt sneller 
rimpels en pigmentvlekjes. Bovendien zou luchtvervui-
ling de schadelijke effecten van uv-stralen versterken. 
Geen mooi vooruitzicht, als je weet dat tegen 2050 haast 
3 op de 4 mensen in steden zullen wonen en meer dan 
ooit worden blootgesteld aan pollutie.

JE ANTIPOLLUTIE- 
BEAUTYPLAN
Grondig reinigen en je huidbarrière 
beschermen zijn de twee manieren om 
pollutie aan te pakken. Kies aangepaste 
reinigers die toch mild genoeg zijn om 
de huidbarrière niet aan te tasten, zoals 
Extra-Comfort Anti-Pollution Cleansing 
Cream van Clarins (€ 27,75), Detox  
Lipo Cleanser van Babor (€ 39,50 voor  
100 ml) en Detox Lotion van Bio- 
beauté by Nuxe (€ 15,90 voor 200 ml). 
Bescherm je huid met producten die je 
huidbarrière versterken en vrije radi-
calen neutraliseren met antioxidanten 
en uv-bescherming. Bijvoorbeeld alle 
dagcrèmes van Clarins, Blue Therapy 
Multi-defender SPF25 van Biotherm  
(€ 71,50 voor 50 ml),  Mega-Defense 
Barrier Boosting Essence Oil van 
Origins (€ 54 voor 30 ml), Hydra Floral 
fluïde tegen pollutie SPF 30 van De-
cleor (€ 50 voor 50 ml). Of combi neer 
je vertrouwde dagcrème met lichtge-
wicht fluïdes die beschermen tegen 
zon en pollutie, zoals UV PLUS HP van 
Clarins (€ 43,50), UV Essentiel SPF 50 
van Chanel (€ 53), Daily Light Guard 
Defense Fluid SPF 30 van Aveda (€ 45).

HYDRATEREN  
BLIJFT DE BASIS
Hoe gesofisticeerd huidverzorging ook wordt, een goe-
de hydratatie blijft de basis. Een huid die voldoende 
vocht bevat, kan beter weerstand bieden aan warmte, 
koude, milieuvervuiling... Je teint wordt frisser en glad-

der, en voelt zachter en ‘voller’ aan. Be-
halve voldoende water (2 à 3 liter) drin-
ken is een goede moisturizer dan ook 
essen tieel voor een mooie huid. Hyalu-
ronzuur is een van de bekendste ingre-
diënten. Deze lichaamseigen stof zuigt 
als een spons water op en houdt het 
vast, tot duizendmaal zijn gewicht. Je 
vindt het in Hydra Water van Clarins  
(€ 62 voor 30 ml serum, € 55 voor 50 
ml crème) en Hyaluronic Acid Aqua-
gel van Collistar (€ 40,75 voor 50 ml 
bij ICI PARIS XL). Hydralife van Dior  
(€ 64,07 voor 50 ml crème, € 69,30 voor 
40 ml essence, € 61,96 voor 50 ml masker,  
€ 37,45 voor een reiniger) gebruikt vocht-
vasthoudende suikers, net zoals Hydra 
Sparkling van Givenchy (€ 60,50 voor 
50 ml). The Revitalizing Hydrating 
Serum van La Mer (€ 180) werkt met 
gefermenteerde algenextracten voor 
extra energie, terwijl Hydrabio Per-
fecteur SPF 30 van Bioderma (€ 20,50 
voor 40 ml) hydratatie geeft met een 
soft focus-effect voor een mooie glow.

Nu al doen? Bescherm  
je huid tegen  

luchtvervuiling, want  
die maakt uv-schade  

nog erger.
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