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2. NIGHTLY CONCENTRATE - KIEHLS
3. AURA MIRABILIS - ROGER & GALLET
4. AURA BOTANICA - KERASTASE
5. RAW - BIOLAGE
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Plantkunde in dienst van pure  
schoonheid 

Botanicals van L’Oréal Paris is een innovatief gamma 
haarverzorgingen met premiumingrediënten die geselec-
teerd werden voor hun weldadig effect en verwerkt  
werden in milieuvriendelijke verzorgingen met aroma-
tische geurtoetsen.

MILIEUVRIENDELIJKE VERPAKKING 

Vanuit een ecologische reflex koos 
L’Oréal Paris voor dit nieuwe gam-
ma geoptimaliseerde verpakkingen 
geïnspireerd op traditionele, voor 
plantaardige preparaten gebruikte 
flacons in 100% gerecycleerde en 
recycleerbare PET. 

UNIEKE VISIE OP DE PLANTENWERELD 

Botanicals is een nieuw gamma haarverzorgingen, 
gebaseerd op de plantkunde en de expertise van de 
laboratoria van L’Oréal Paris. Landbouwers, plant-
kundigen, chemici & haarspecialisten werkten sa-
men aan de selectie van enkele uitzonderlijke plan-
ten. Zo ontstonden efficiënte formules met unieke 
zinnenstrelende texturen en aromatische parfums.

Het engagement van Botanicals:

• Premiumgrondstoffen zoals geranium, saffloer, 
koriander en camelina.

• Zorgvuldige selectie van de leveranciers.

• Hoge natuurlijkheidsgraad.

• Clean beauty-samenstellingen: 
zonder siliconen, parabenen noch 
kleurstoffen.

• Hoogwaardige zintuiglijke  
ervaring. Aromatische  
parfums en unieke  
texturen.

DUURZAAM 
INNOVEREN 
Design & Grondstoffen 

NIEUW 
shampoo 400ml 9,99 €
conditioner  200ml 9,99 €
masker 200ml 9,99€

verzorgingen  150ml | 125ml |100ml    10,99 €
Producten beschikbaar vanaf half december 2016

ADVANCED HAIRCARE
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SHARING BEAUTY WITH ALL van L’Oréal is het programma voor duurzame ontwikkeling dat Jean-Paul AGON in oktober 2013 lanceerde. Het engage-
ment omvat 4 strategische doelstellingen die tegen 2020 gerealiseerd moeten worden. Duurzame INNOVATIE: alle producten moeten een positieve impact 
hebben op milieu of maatschappij; duurzame PRODUCTIE: onze ecologische voetafdruk moet dalen met 60%; duurzaam CONSUMEREN: we moeten de 
consument sensibiliseren voor de impact die zijn consumptie heeft op milieu en maatschappij; DELEN: we moeten onze groei delen met medewerkers, leve-
ranciers en gemeenschappen.

Camelina is een concreet voorbeeld van een  
kwaliteitsgrondstof afkomstig uit de traditionele 
lokale landbouw. De geëngageerde producenten 
die gegroepeerd zijn in gespecialiseerde coöpera-
tieven, werken volgens milieuvriendelijke 
methodes. Camelina wordt geoogst wanneer de 
plant rijp is en wordt vervolgens gezeefd zodat 
een nauwkeurige selectie mogelijk is. De planten 
worden vervolgens mechanisch geperst en met 
stoom gezuiverd.



DERMATOLOGIST  
SOLUTIONS ™ 
Nightly refining micro-peel concentrate 
With Sustainably sourced Quinoa Husk Extract

Deze dagelijkse nachtpeeling met extracten van het vlies 
van duurzaam gekweekte quinoa, versnelt de celver-
nieuwing van het huidoppervlak en stimuleert het effect 
van elke nachtcrème die achteraf wordt aangebracht. 
Bij het ontwaken is de huid dan ook zachter, gladder en 
stralender.

HERGEBRUIK VAN AFVAL

Het vlies van quinoa werd lange tijd beschouwd als 
een onbruikbaar afvalproduct van de productie van 
eetbare quinoazaden, tot de Laboratoria Kiehl’s het 
huidverzorgende potentieel ervan ontdekte.

Het vlies is erg rijk aan saponines waardoor het een 
uitstekend exfoliërend bestanddeel is en ontstekings-
werende eigenschappen heeft. Het beschermende 
omhulsel bevat tevens vitale elementen die zich door 
de jaren heen ontwikkelden om de plant te bescher-
men tegen ruwe natuurlijke omstandigheden, droogte, 
UV-stralen, belagers en ziekten. Kiehl’s ontdekte al 
deze eigenschappen en maakt dankbaar gebruik van 
het ‘afval’ zonder impact te hebben op de bevoorra-
ding van de voedzame quinoa.

DUURZAME & GEOPTIMALISEERDE EXTRACTIE

Een fysiek extractieprocedé verwijdert het vlies zonder 
chemische transformatie zodat de natuurlijke kracht 
van de quinoa behouden blijft.
Door het verwarmen en afkoelen tot een minimum te 
beperken wordt de energie die nodig is voor de pro-
ductie met 66% verminderd. 
De CO�-uitstoot die ontstaat tijdens de productie van 
het extract wordt tevens beperkt door een beroep te 
doen op leveranciers van complementaire grondstoffen 
die zich zo dicht mogelijk bij de extractieplaats bevin-
den.
Ook het waterverbruik wordt geoptimaliseerd door de 
hoeveelheid water die nodig is voor de extractie en het 
transformatieproces (opwarmen en afkoelen) te ver-
minderen. Resultaat van dit alles is een daling met 
27% van het water dat gebruikt wordt voor de produc-
tie van elk lot.

DUURZAAM
INNOVEREN
Design & Grondstoffen 

PRODUCT

Nightly refining 
micro-peel concentrate  30ml 53.00 € 

Product beschikbaar

DERMATOLOGIST 
SOLUTIONS ™
Nightly refining micro-peel concentrate
With Sustainably sourced Quinoa Husk Extract
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SHARING BEAUTY WITH ALL van L’Oréal is het programma voor duurzame ontwikkeling dat Jean-Paul AGON in oktober 2013 lanceerde. Het engage-
ment omvat 4 strategische doelstellingen die tegen 2020 gerealiseerd moeten worden. Duurzame INNOVATIE: alle producten moeten een positieve impact 
hebben op milieu of maatschappij; duurzame PRODUCTIE: onze ecologische voetafdruk moet dalen met 60%; duurzaam CONSUMEREN: we moeten de 
consument sensibiliseren voor de impact die zijn consumptie heeft op milieu en maatschappij; DELEN: we moeten onze groei delen met medewerkers, leve-
ranciers en gemeenschappen.

De selectie van hernieuwbare en milieuvriendelijke 
grondstoffen voor het extractieproces is erg belangrijk. 
Mede dankzij een optimalisering van het proces leidde 
dit in vergelijking met het eerste procedé tot een daling 
met 86% van de ecologische voetafdruk van de 
grondstoffen en een daling met 87% van de ecolo-
gische afdruk van het afval.

ONZE GROEI 
DELEN
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Royal Quinoa is afkomstig uit Bolivia waar het in de 
zuidelijke regio Uyuni gekweekt wordt. Het zaad 
groeit in zeer droge streken en blijft de voornaamste 
bron van inkomsten van de lokale landbouwersbevol-
king. Om zich duurzaam te bevoorraden zonder  
negatieve impact op hun inkomen, ging Kiehl’s een 
partnerschap met Proinpa aan. Deze ngo biedt  
13 landbouwersgemeenschappen in Bolivia die haar 
van quinoavliezen voorziet een inkomen aan.   
Momenteel genieten 250 Boliviaanse producenten en 
hun familie van dit sociaaleconomisch ontwikkelings-
programma.

Om overexploitatie en uitputting van de bodem te 
voorkomen, voorziet Proinpa de landbouwgemeen-
schappen van hulpmiddelen om hun methodes te  
verfijnen waardoor de kwaliteit en de duurzaamheid 
van de oogst wordt verbeterd. Deze hulpmiddelen 
omvatten biologische fungiciden, pesticiden en 
meststoffen geschikt voor de biologische landbouw, 
de identificatie en introductie van inlandse bacteriën 
die de kwaliteit van de bodem intact houden en de 
bescherming van de gewassen tegen parasieten,  
ziekten en bodemerosie –met inbegrip van hongerige 
lama’s!



AURA MIRABILIS 
Een ecologisch verantwoord  
gamma

Een gamma gezichtsverzorging samengesteld uit  
18 geneeskrachtige, gedistilleerde planten om de  
aura van een perfecte huid te onthullen.

MILIEUVRIENDELIJK GAMMA  

De lancering van de 4 gezichtsverzorgingen van het 
gamma AURA MIRABILIS is voor het merk  
Roger & Gallet een keerpunt op ecologisch gebied. Het 
hele productieproces werd opgevat en ontwikkeld met 
het grootste respect voor het milieu en onze planeet.

• Een maximum aantal ingrediënten is afkomstig van  
solidary sourcing netwerken.

• De formules zijn biologisch afbreekbaar: bijvoorbeeld 
het Extra Fijn Reinigend Masker is 99,5% biologisch 
afbreekbaar.

• Het glas van het Dubbelvoudig Extract bestaat voor 
25% uit gerecycleerd glas. Voor het jaar 2016 betekent 
dit alleen al 1,46 ton gerecycleerd glas.

• De verpakkingen zijn gemaakt van karton met FSC-
certificaat (Forest Stewardship Council), een ecolabel 
dat garant staat voor het duurzaam beheer van bossen 
en grondstoffen.

VOORBEELD: DUBBELVOUDIG EXTRACT

• Kartonnen verpakking met FSC-certificaat,  
sluit perfect rond het product zodat geen  
onnodig materiaal en ruimte verspild worden.

• Geen bijsluiter. De gebruiksaanwijzing staat  
op de binnenkant van de verpakking.

• Het glas van het serum bestaat 
voor 25% uit gerecycleerd glas. 

• De economische en handige pipet 
geeft steeds de juiste hoeveelheid. 
Solidarity Sourcing productie.

DUURZAAM  
INNOVEREN  

PRODUCTEN

vanaf 19,95 E
Extra Fijn Reinigend Masker 	 125ml

Producten beschikbaar

 

DUURZAAM
INNOVEREN

DUURZAAM
PRODUCEREN

DESIGN & SOURCING

MEER MET MINDER

DUURZAAM
CONSUMEREN

INFORMATIE DELEN

TEAMS & PARTNERS

ONZE GROEI
DELEN



SHARING BEAUTY WITH ALL van L’Oréal is het programma voor duurzame ontwikkeling dat Jean-Paul AGON in oktober 2013 lanceerde. Het engage-
ment omvat 4 strategische doelstellingen die tegen 2020 gerealiseerd moeten worden. Duurzame INNOVATIE: alle producten moeten een positieve impact 
hebben op milieu of maatschappij; duurzame PRODUCTIE: onze ecologische voetafdruk moet dalen met 60%; duurzaam CONSUMEREN: we moeten de 
consument sensibiliseren voor de impact die zijn consumptie heeft op milieu en maatschappij; DELEN: we moeten onze groei delen met medewerkers, leve-
ranciers en gemeenschappen.

25%  
GERECYCLEERD 

GLAS

NATUURLIJKE  
FORMULES 

KARTONNEN  
DOZEN MET  

FSC-CERTIFICAAT

SOLIDARITY
SOURCING

GRONDSTOFFEN 

SOLIDARITY SOURCING  
PRODUCTIE (PIPET)

BIOLOGISCH  
AFBREEKBARE  

FORMULES 

ADVIES VOOR  
CONSUMENTEN 

WATERVOET-
AFDRUK



AURA BOTANICA 
De pure kracht van de natuur  
in een ver�jnde ervaring

Kérastase verwerkt al zijn ervaring in een kostbaar 
haarverzorgingsgamma dat nauw aanleunt bij de  
natuur. Met zinnenstrelende texturen, natuurlijke  
actieve bestanddelen en ecologisch verantwoorde 
verpakkingen wordt duurzaam synoniem met aantrek-
kelijk.

UNIEKE VISIE OP DE SAMENSTELLING  
VAN ACTIEVE OLIËN   

Voor Aura Botanica koos Kérastase argan- en  
kokosolie, 2 unieke oliën met uitzonderlijke eigen-
schappen. Beide oliën werken in synergie om het 
haar te verzorgen zonder het zwaarder te maken. 
Bovendien kaderen ze perfect in het duurzaam- 
heidsengagement van het merk.

De artisanaal en manueel geperste arganolie is een 
fairtrade-olie geproduceerd door een Marokkaanse 
gemeenschap van vrouwen. De olie is rijk aan  
Omega 6 en 9. Hij voedt het haar door en door en 
geeft het een mooie glans.

De extra vierge en tevens fairtrade-kokosolie is  
afkomstig van de Samoa-archipel in de Stille 
Zuidzee. De olie wordt gebruikt voor zijn grote  
af�niteit met de haarvezel waardoor hij het haar 
sterker en soepeler kan maken. Meer dan 200 
vrouwen en hun gezinnen pro�teren van de duur-
zame handel.

Dankzij de fairtrade kunnen de vrouwen zelfstandiger 
worden en een bijkomend stabiel inkomen voor hun 
gezin verwerven zonder dat de lokale gebruiken en 
tradities met de voeten worden getreden.

DUURZAAM 
INNOVEREN

NIEUW

Lancering voorzien begin 2017
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SHARING BEAUTY WITH ALL van L’Oréal is het programma voor duurzame ontwikkeling dat Jean-Paul AGON in oktober 2013 lanceerde. Het engage-
ment omvat 4 strategische doelstellingen die tegen 2020 gerealiseerd moeten worden. Duurzame INNOVATIE: alle producten moeten een positieve impact 
hebben op milieu of maatschappij; duurzame PRODUCTIE: onze ecologische voetafdruk moet dalen met 60%; duurzaam CONSUMEREN: we moeten de 
consument sensibiliseren voor de impact die zijn consumptie heeft op milieu en maatschappij; DELEN: we moeten onze groei delen met medewerkers, leve-
ranciers en gemeenschappen.

HOOG GEHALTE AAN NATUURLIJKE ACTIEVE 
BESTANDDELEN 

Bain Micellaire – 97% natuurlijke actieve 
bestanddelen – 3% parfum – zonder siliconen 
– zonder parabenen – zonder sulfaat

Soin Fondamental - 98% natuurlijke  
actieve bestanddelen – 2% parfum – zonder 
siliconen – zonder parabenen

Concentré Essentiel – 99% natuurlijke 
actieve bestanddelen – 1% parfum – zonder 
siliconen – zonder parabenen

Essence Eclat – 99% natuurlijke actieve 
bestanddelen – 1% parfum – zonder siliconen 
– zonder parabenen

LUXEVERPAKKINGEN IN GERECYCLEERD 
PLASTIC 

Zonder de premiumpositionering van Kérastase in 
gevaar te brengen werd de verpakking van Aura  
Botanica volledig herwerkt om de ecologische  
voetafdruk te verlichten.

Alle �acons van de shampoos (Bains) zijn gemaakt 
in gerecycleerde PET en de �acon van het Concen-
tré Essentiel bestaat voor 25% uit gerecycleerd glas.



BIOLAGE RAW
Real. Authentic.Wholesome. That’s RAW

Natuurlijkheid en authenticiteit staan centraal in het 
DNA van het merk BIOLAGE. Het nieuwe gamma  
BIOLAGE RAW beantwoordt aan beide principes en  
kadert perfect in een duurzame aanpak.

NATUURLIJKE EN VERANTWOORDE  
SAMENSTELLINGEN

De formules van het gamma zijn biologisch afbreek-
baar en bevatten een beperkt aantal natuurlijke en 
zeer ef�ciënte ingrediënten afkomstig van duurzame 
fairtrade bronnen met gecontroleerde traceer-
baarheid. Uiteraard zijn er geen sulfaten, siliconen 
of parabenen aanwezig.

• Vliezen van Quinoa uit Bolivia
• Yucca van lokale plantages in de Verenigde Staten 
• Koriander uit Bulgarije
• Witte bijenwas afkomstig uit Afrikaanse gemeen-

schappen
• Vulkanische klei uit Marokko

Dankzij dit alles zijn de shampoo & conditioner 
voor 99% biologisch afbreekbaar. Alle ingrediënten 
zijn natuurlijk (bijvoorbeeld de formule Replenish 
Oil-Mist).

Naam formule 
Biologische 

afbreek-
baarheid%

Natuurlijke 
herkomst

Nourish Shampoo 99% 71%

Nourish Conditioner 99% 95%

Uplift Shampoo 99% 95%

Uplift Conditioner 98% 95%

Recover Shampoo 99% 70%

Recover Conditioner 99% 95%

Re-hydrate Mask 78% 95%

Re-bodify Mask 92% 95%

Re-hab Mask 73% 95%

Replenish Oil-Mist 99% 100%

Natuurlijkheid en authenticiteit staan centraal in het 
DNA van het merk BIOLAGE. Het nieuwe gamma 
BIOLAGE RAW beantwoordt aan beide principes en 
kadert perfect in een duurzame aanpak.

DUURZAAM  
INNOVEREN  
Design & Grondstoffen 

PRODUCTS

Lancering begin 2017
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SHARING BEAUTY WITH ALL van L’Oréal is het programma voor duurzame ontwikkeling dat Jean-Paul AGON in oktober 2013 lanceerde. Het engage-
ment omvat 4 strategische doelstellingen die tegen 2020 gerealiseerd moeten worden. Duurzame INNOVATIE: alle producten moeten een positieve impact 
hebben op milieu of maatschappij; duurzame PRODUCTIE: onze ecologische voetafdruk moet dalen met 60%; duurzaam CONSUMEREN: we moeten de 
consument sensibiliseren voor de impact die zijn consumptie heeft op milieu en maatschappij; DELEN: we moeten onze groei delen met medewerkers, leve-
ranciers en gemeenschappen.

DE GROENE CHEMIE

Biolage R.A.W. geeft ecologie een nieuwe de�nitie 
door voor zijn formules niet alleen natuurlijke ingre-
diënten te gebruiken, maar ook door te werken  
volgens de principes van de groene chemie.

Door de milieuvriendelijke aanpak ontstaan formules 
die zo veilig en duurzaam mogelijk zijn. We controleren 
de levenscyclus van een product vanaf het concept 
tot het spoelen om het gebruik van grondstoffen tot 
een minimum te beperken.

De ingrediënten zijn voornamelijk afkomstig van 
planten en mineralen, maar ook wieren, honing en 
paddenstoelen komen in aanmerking.

De natuurlijke ingrediënten worden door bacteriën of 
andere biologische middelen afgebroken en veranderen 
op het einde van de cyclus in compost.

EEN GROENE VERPAKKING 

Naast de formules werden ook de verpakkingen  
tegen het licht gehouden om hun impact op het  
milieu positief te houden.

• De verpakking van shampoo, conditioner en  
Mist Oil zijn volledig gemaakt uit gerecycleerde 
plastic

• De maskers zijn gemaakt met 50% gerecycleerde 
plastic. 

DUURZAAMHEID IN HET SALON

Bij de lancering hoort ook een educatief programma 
dat de kappers milieuvriendelijke gewoonten moet 
bijbrengen. Elk RAW-salon kan dankzij dit  
programma voortaan dus milieuvriendelijker te  
werk gaan.




