ETHISCH EN ESTHETISCH
EERLIJKE COSMETICA
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Inleiding

Inhoudsopgave

Cosmeticaproducten zijn niet alleen aan consumentenzijde een
vrouwenzaak, ook aan producentenzijde zijn het vaak vrouwen die het werk
verrichten. Ooit al gehoord van eerlijke cosmetica?

Natyr, Made in Dignity
Occitane en Provence
Het goud van vrouwen (arganolie – karitéboter)
Karethic
Linea argan
Guayapi : Cosm’ethic
Bee Nature
Essential care / odylique
Karité Delapointe
Zorah Biocosmétiques
Lush

Verzorgings- en schoonheidsproducten die gebruikmaken van fairtradeingrediënten en producenten zo de kans geven op betere
levensomstandigheden voor zichzelf en hun families.
Producten waarbij ethiek en esthetiek hand in hand gaan, gemaakt dóór en
vóór vrouwen.
Een greep uit het aanbod.
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Natyr, Made in Dignity
In 2004 startte het Italiaanse bedrijf Gala
Cosmetici met een gamma cosmeticaproducten
op basis van natuurlijke ingrediënten uit het
Zuiden.
De cosmeticalijn met onder andere douchegel,
shampoo en crèmes kreeg de naam Natyr.
Minstens 50 % van de ingrediënten en de
productie zijn afkomstig van eerlijke organisaties
en daarom is het gamma beschikbaar in 96
Oxfam-Wereldwinkels.

Natyr gebruikt onder

andere aloë vera uit Thailand, groene thee uit

Sri Lanka, arganolie uit Marokko en karitéboter
uit Benin.
Dit eerlijke cosmeticamerk startte in 2012 met
een biologische lijn.
Beschikbaar in de Oxfam wereldwinkels:
http://www.oxfamwereldwinkels.be/nl/winkels
Rue Provinciale, 285
1301 Wavre
BELGIË
©Oxfam-Magasins du monde
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L’Occitane en Provence
Dit bekende Franse cosmeticamerk heeft elf winkels in België. In 1989
ging L’Occitane een duurzaam partnerschap aan met vrouwen uit Burkina
Faso die karitéboter maken. Momenteel werken 16.000 vrouwen in
Burkina Faso voor L’Occitane. Het cosmeticamerk neemt jaarlijks meer
dan 500 ton van hun karitéboter af. Die is biologisch en eerlijk
gecertificeerd door Ecocert en wordt verwerkt in een honderdtal
L’Occitane-producten.
http://be.loccitane.com
Desguinlei 6
2018 Antwerpen
BELGIË

© Occitane en Provence

HET GOUD VAN VROUWEN
ARGANOLIE
De arganboom komt uitsluitend voor in het zuidwesten van Marokko. De
noten worden gekraakt en uit de pit wordt arganolie gehaald. Van
oudsher is dit vrouwenwerk. Dit product met als bijnaam het
‘Marokkaanse goud’ is rijk aan onverzadigde vetzuren en vitamine E wat
het geschikt maakt om huid, haar en nagels te verzorgen.
KARITÉBOTER
Karitébomen vind je dan weer enkel in Centraal- en West-Afrika. Uit de
noten van deze boom winnen vrouwen traditioneel karitéboter (of
sheaboter). Dit product staat bekend om zijn voedende, hydraterende en
regenererende eigenschappen en wordt daarom gebruikt voor de
verzorging van droge huid, haar en lippen en in babyproducten.

Les fruits de l’arganier - ©Roman Königshofer
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Karethic
Het gamma van Karethic bevat elf verzorgingsproducten
voor haar, gelaat en lichaam. Allemaal bevatten ze eerlijke
en biologische karitéboter uit Benin. De 500 vrouwelijke
producenten die voor Karethic werken, verdienen op

maandbasis het drievoudige van wat vrouwen krijgen die
voor conventionele merken produceren.
www.karethic.com
10 avenue des Canuts
69120 VAULX EN VELIN
FRANKRIJK

©lineaargan

Linea Argan
Het Italiaanse merk Esprit Equo startte in 2006 met Linea Argan,
een cosmeticalijn met lichaamsolie en -melk op basis van
arganolie.
Hiervoor werken ze samen met Tighanimine. Deze Marokkaanse
vrouwencoöperatie

behaalde

in

2011

als

eerste

de

Fairtradecertificering voor haar arganolie. De coöperatie kon
rekenen op financiële steun van het Trade for Development
Centre van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap. Voor de 68
vrouwen van Tighanimine betekende de certificering een
verviervoudiging van hun omzet in twee jaar tijd.
Ook hun status in de samenleving verbeterde erdoor, aangezien

ze sindsdien meer bijdragen aan het gezinsinkomen en bovendien
©karethic

hebben leren lezen en schrijven.
www.espritequo.com
Via Sisto IV, 16
Roma, Roma 00167
ITALIË
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Guayapi : Cosm’ethic
Guayapi is lid en bestuurder van het fairtradeplatform PFCE in
Frankrijk. Het zet zich al 25 jaar in voor het herstel van de
biodiversiteit met respect voor de lokale bevolking. Met zijn
gamma Cosm’éthic op basis van tropische planten uit het
Amazonewoud en Sri Lanka biedt het Parijse merk de kleine
producent die zich duurzaam wil ontwikkelen, toegang tot de

internationale markten. De Guayapi-producten dragen het
FGP-label (Forest Garden Products).
http://www.guayapi.com/
73 rue de Charenton
75012 Paris,
FRANKRIJK

©maboutiqueonaturel

Bee Nature
Bee Nature werd gelanceerd in februari 2012. Het is
ontstaan in het kader van een stage en een scriptie
voor het behalen van het diploma bestuursingenieur.
Momenteel biedt het gamma 7 cosmeticaproducten
voor

dagelijks

gebruik,

met

als

hoofdingrediënt

gecertificeerd biologische honing afkomstig uit de
eerlijke handel.
http://www.beenature.be/bee-nature/
©beenature

Chaussée de Namur 5
1300 Wavre
BELGIË
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“Werken in een gestructeerd
kader heeft letterlijk ons
leven veranderd : het gaf ons
de kans om in onze eigen
behoeften en in die van ons
gezin te voorzien . ”
(Nadia, werkneemster bij de Coöperatie Tighanimine)

Vruchten van de arganboom
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Essential Care/ Odylique
Dit Engels familiebedrijfje heeft in 2009 biologische en
eerlijke cosmeticaproducten gelanceerd in Engeland.
Sinds 2013 heet het Odylique. Het merk koopt onder
andere kokosolie, avocado, suiker en karitéboter aan bij

leveranciers met een certificering van Eerlijke Handel.
http://www.odylique.fr/
850 RTE DES LASCOURS
13400 AUBAGNE
FRANKIJK

©organicherbalremedies

Karité Delapointe
Sinds het begin van deze eeuw werkt Karité
Delapointe uit het Canadese Québec samen met de
coöperatie Léo (Burkina Faso). Deze kmo importeert

en verdeelt karité en afgeleide producten in Canada.
http://www.karitedelapointe.com/
Collège Beaubois
4901, rue du Collège-Beaubois Pierrefonds
Région de Montréal (QUEBEC)

©karitedelapointe
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Zorah Biocosmétiques
Zorah Biocosmétiques is ontstaan na een ontmoeting tussen
een jonge ontwikkelingswerkster uit Québec en een
coöperatie van Berbervrouwen die arganolie produceren en
uitvoeren.

Mélissa Harvey en Richard Morin hebben in 2007 een
hoogwaardige

cosmeticalijn

gecreëerd

op

basis

van

arganolie. Ze hebben zich tot taak gesteld om te werken met
biologische, ecologische en eerlijke ingrediënten.
©zorahbiocosmetiques

http://www.zorahbiocosmetiques.com/
6833 Avenue de l'Épée #304,
Montréal, QC H3N 2C7,
CANADA

Lush
Het Britse merk Lush biedt in zijn cosmeticagamma
twee producten aan met het Fairtrade-label.
Hun cacaoboter uit de eerlijke handel is afkomstig
van de zonovergoten eilanden Costa Rica en de
Dominicaanse Republiek.
https://www.lush.com/
38 rue des Fripiers,
1000 Bruxelles
BELGIÊ
©elsamakeupaddict
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TRADE FOR DEVELOPMENT CENTRE
BTC, Hoogstraat 147
1000 Brussel

www.befair.be
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