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B E A U T Y

•  DE MEEST ECOLO-
GISCHE: Biotherm 
Waterlover Sun Milk 
SPF 15, 30 of 50 (200 
ml: € 34,99) werkt met 
ecologische zonnefil-
ters in een nagenoeg 
volledig afbreekbare 
formule. Uiteraard in 
milieuvriendelijke, 
volledig recycleerbare 
verpakking.

•  DE SCHOONSTE: Nivea 
Sun Protect & Hydrate 
Hydraterende Zonne-
melk (50 ml SPF 30:  
€ 4,99, 200 ml SPF 15, 
20, 30 of 50+: vanaf  
€ 12,49).

•  DE MEEST INGE- 
NIEUZE:  Shiseido Wet 
Force BB 50+  
(€ 33) wordt geacti-
veerd door vocht: zweet 
of water. Ideaal dus 
voor sportieve zomers.

•  DE MEEST KINDVRIEN-
DELIJKE: La Roche- 
Posay Anthelios SPF 
50+ Milk Wet Skin 
(250 ml: € 23,50) is een 
niet-klevende melktex-
tuur die je op natte huid 
kunt aanbrengen. Zand 
heeft er geen grip op.

•  DE SENSUEELSTE:  
Clinique SPF 30 Virtu-
Oil Body Mist (144 ml: 
€ 29,95) is een droge 
lichaamsolie in een 
praktische spray.

DE BESTE BESCHERMERS
De oude Egyptenaren beschermden 
zich met plantaardige oliën en poeders 
tegen de zon. Pas in 1928 werd de eerste 
chemische uv-filter ontwikkeld. Op de 
eerste uva-filter (avobenzone) was het 
nog eens zestig jaar wachten. In verge-
lijking met andere sectoren verloopt de 
innovatie in zonnecrèmes redelijk traag. 
“Dat komt omdat de wet zeer streng is”, 
zegt Matthieu Cassier, internationaal 
directeur zonnebescherming bij de 
L’Oréal-groep. “Zonnecrèmes zitten op 
de grens tussen cosmetica en genees-
middelen, omdat ze kanker voorkomen. 
Bijgevolg is alles veel meer gereglemen-
teerd. Gemiddeld duurt het tien jaar 
om een nieuwe uv-filter op de markt 
te kunnen brengen.” Waar wel schot 
in zit, is de aanvullende bescherming. 
“Antioxidanten neutraliseren vrije ra-
dicalen en regenererende ingrediënten 
zoals plankton helpen de huid herstel-
len. Ook emolliënten (‘smeermiddelen’) 
hebben een belangrijke rol, omdat ze de 
huidbarrière herstellen. Dat werkt alle-
maal complementair.”

SP-WAT?
De SPF-factor op de fles slaat alleen op 
de bescherming tegen uvb-stralen (die 
je laten verbranden). De wet verplicht te-
genwoordig een minimumbescherming, 
die ongeveer een derde bedraagt van de 
aangegeven SPF-factor. In tegenstelling 
tot uvb-stralen worden de gevolgen 
van uva-stralen pas op de lange termijn 
zichtbaar. Ze dringen dieper in de huid, 
wat huidveroudering kan versnellen en 
mogelijk ook huidkanker kan uitlokken.

AANGENAME EN  
EFFICIËNTE TEXTUREN
Qua texturen is er wél fikse voor-
uitgang geboekt: de dikke witte crè-
mes van vroeger kregen concurren-
tie van sensuele oliën, vederlichte  
fluïdes, smeltende gels en verfrissende 
mists. “Want een aangename textuur 
is belangrijk”, zegt Elisa Simonpie-
tri, wetenschappelijk directeur van 
Biotherm. “Het is een uitdaging om 
mensen te overtuigen om voldoende 
zonnecrème te gebruiken. Huidkan-
ker neemt nog altijd toe, zelfs bij jon-
ge mensen. We proberen de textuur 
zó aangenaam te maken dat ze verge-
ten dat ze zonnecrème dragen.” Het 
is ook belangrijk dat de formule vlot 
en gelijkmatig uitsmeert, voor een 
egale bescherming. “Minerale filters 
zijn bijvoorbeeld veel moeilijker aan 
te brengen dan chemische. Een pro-
duct dat beide filtertypes combineert,  
geniet de voorkeur.”

MILIEUVRIENDELIJKE  
UV-FILTERS
Bepaalde uv-filters kunnen phyto- 
plankton beschadigen, de chemisch 
uv-filter oxybenzone doet koraal ver-
bleken en nanopartikels kunnen wor-
den ingeslikt door vissen. Er raakt 
steeds meer bekend over de impact 
van zonnecrèmes en andere cosmetica 
op het milieu. En dus wordt er door de 
fabrikanten hard gewerkt op milieu-
vriendelijker alternatieven. Biotherm 
pakt uit met een primeur: een ecologi-
sche zonnecrème. “Dat is geen volledig 
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Een zonnecrème moet in 
de eerste plaats bescher-
men, maar een efficiënte 
formule en aangename 
textuur zorgen dat dat 
optimaal gebeurt. Enter 
de nieuwe generatie, met 
fous op bescherming, 
comfort én ecologie.
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natuurlijk product, maar een ecologi-
sche formule bestaat niet noodzake-
lijk uit natuurlijke ingrediënten”, legt 
Elisa Simonpietri uit. “Die hebben 
soms een grotere impact op het milieu 
dan synthetische stoffen.”
Je formule mag dan zo ecologisch 
mogelijk zijn, maar de grootste im-
pact heeft de consument. “Mensen 
worden stilaan bewuster, maar dat 
betekent nog niet dat ze ook daad-
werkelijk een ecologische zonnecrè-
me kopen”, zegt Matthieu Cassier. 
Om mensen te engageren, zette Bio-
therm het Waterlovers- programma 
op. “Uiteraard volstaat een hashtag 
niet,” beseft Cassier, “daarom werken 
we samen met partners die zelf al een 
behoorlijk groot publiek bereiken. 
Ngo’s en influencers helpen ons om 
onze boodschap te delen. We maken 
samen met hen filmpjes en tutorials 
waarin ze hun wereld laten zien: de 
schoonheid van het water, maar ook 
de pollutie die ze ervaren. Op die ma-
nier hopen we mensen echt te raken 
en hen te overtuigen om hun steentje 
bij te dragen.”

WAT MET VITAMINE D?
Een chronisch tekort aan vitamine D 
zorgt voor uiteenlopende gezondheids-
problemen, zoals broze botten, een wan-
kel immuniteitssysteem en depressie.  
De zon is de belangrijkste bron van  
vitamine D. Hoewel een kwartiertje onbe-
schermd in de zon volstaat voor je dage-
lijkse dosis, grijpen sommigen dit aan als 
excuus om nooit zonnecrème te gebrui-
ken. Een team Duitse en Amerikaanse 
wetenschappers maken daar brandhout 
van met de Solar D-filter. Deze uv-fil-
ter is zo ontwikkeld dat hij beschermt  
zonder de aanmaak van vitamine D te 
verhinderen. Hij wordt al gebruikt in  
Australië en de Verenigde Staten, maar 
nog niet in Europa.

DIGITALE ZONNEHULPJES
Lancaster pakt het digitaal aan met de 
Sun Timer-app (gratis voor Android en 
iPhone), die op basis van locatie, tijdstip, 
gebruikte SPF en huidtype berekent 
wanneer je moet bijsmeren en wanneer 
je uit de zon moet. La Roche-Posay 
ontwikkelde de MY UV-skinpatch die de 
uv-straling analyseert. Die is gelinkt aan 
een app die de cumulatieve schade van 
alle zonnebeurten berekent. Helaas niet 
in België.

HET BELANG VAN AFTERSUN
Wetenschappers van Yale ontdekten dat 
de schade die je oploopt in de zon nog 
lang na je zonnebad blijft doorwerken. 
Een goede aftersun die je huid kalmeert, 
regenereert en afkoelt is bijgevolg geen 
overbodige luxe.

WAT MET NANOTECHNOLOGIE?
Om de witte laag te vermijden die de 
meeste mensen zo verafschuwen bij 
zonnecrème worden de partikels van de 
uv-filters (zinkoxide en titaniumdioxide) 
zo fijn gemaakt dat je ze niet meer kunt 
zien met het blote oog. Er was enige 
ongerustheid over hoe diep die nano-
partikels in de huid doordringen, maar 
verschillende studies toonden aan dat 
dat niet significant is.

 

•  DE HYBRIDE: Eucerin 
brengt een (getinte) CC 
cream uit die beschermt 
met antioxidanten en een 
SPF 50+ (50 ml: € 18,60).

•  DÉ TREND: UV-mists. 
Bioderma was een van 
de eerste die ermee 
uitpakten. Dit jaar volgen 
Filorga (UV-Bronze 
Anti-Ageing Face Mist 
SPF 50+, 60 ml: € 29,90), 
Garnier Ambre Solaire 
Sensitive Expert +  
Gezichtsspray (75 ml:  
€ 9,99) en La Roche-Po-
say Face Mist SPF 50 an-
ti-shine (50 ml: € 12,50).

•  DE MEEST COMPLETE: 
Lancaster Sun Beauty 
Body Tan Deepener 
Tinted Jelly SPF 30 
(200 ml: € 34,42): een 
smeltende geltextuur 
met het bruinversnellen-
de Tan Activator-complex 
en Full Light Technology 
die beschermt tegen 
het hele lichtspectrum: 
uva-stralen, uvb-stralen, 
zichtbaar licht én infra-
roodstralen.

•  DE AANVULLING: Liérac 
Sunissime bruinings-
capsules (30 stuks: € 17, 
apotheek en parafarma-
cie) bevatten antioxidan-
ten en stoffen die de huid 
mooier laten bruinen.

•  DE DAGELIJKSE BE-
SCHERMING:  Aveda 
Daily Light Guard SPF 
30 (€ 45) heeft een 
transparante textuur die 
licht genoeg is om als 
make-upbasis te dienen. 
Hij beschermt tegen 
uv-stralen en lucht-
vervuiling.

B E A U T Y

‘De dikke witte  
crèmes zijn  

vervangen door  
sensuele oliën en 

frisse mists’


