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ELLE beauty

^elf noemt z.e zich een liefhebber, collega's fluisteren wel eens 'freak'. Een beautyfreak welteverstaan.

Onverzadigbaar in haar zoektocht naar de juiste nude lippenstjft, geobsedeerd door highlighters en openlijk
dol op eyeliners metglitters. Maar waar komt al dat moois eigenlijk vandaan? Redactrice Laure duikt achter

de schermen van de beauty-industrie en steekt waar nodig een handje toe.

FAGTORY GIRL
REDACTRIGE IN DE BEAUTYFABRIEK

DEEL 2:
l NANNIG

Tekst LAURE VANDENDAELE Fotografie EVA VLONK

: ontmoet René Nagels voor het eerst tijdens een speeddate.

Niet dat ik op zoek ben naar een nieuwe liefde: tijdens deze

beautyspeeddate is het niet de bedoeling om als een blok voor

•een man dan wel voor nieuwe lanceringen van een rits cosme-

ticamerken te vaUen. Deelnemer René heeft telkens twee minuten de

tijd om de journaliste die voor hem op de stoel belandt mee te nemen

naar het universum van Nannic (een samentrekldng van 'nano' en

'technics', "Want dat kan ook een Chinees makkelijk uitspreken"), het

Belgische huidverbeteringsmerk dat de cosmeticawetenschapper in

2000 oprichtte en samen met zijn vrouw runt. Hoewel het label intus-

sen zeventien jaar bestaat en in die periode uitgroeide tot marküeider

m Zweden en ook in Nederland, ChjJi/ Rusland en nog een dertigtal

andere landen vlotjes over de toonbank gaat, is de naambekendheid

in eigen land veel minder groot.

René heeft slechts een paar minuten om daar verandering in te

brengen en ontpopt zich meteen tot een gepassioneerd verteller. Hij

slaat me om de oren met wetenschappelijke termen, heeft het over

de heilzame werking van een uniek woestijnplantje en blijkt de uit-

vinder van de allereerste zelfbruiner in een spuitbus te zijn. Maar

ook de DEO Shower, een schuimende deodorant die je in de douche

afspoelt, en het UV-SMeld/ de allereerste veilige zonnebeschenning,

zijn ontsproten aan het brein van een gedreven man die steeds op

zoek is naar vernieuwende producten die écht werken. Doen ze dat

niet, dan komen ze niet op de markt. Simpel.

Nog voor het belletje het einde van deze kortstondige tête-a-tête

aankondigt, ben ik helemaal in de ban van het mysterieuze label

met internationale allure. Ik ga naar huis met een uitnodiging voor

een uitgebreide Nanruc-behandeUng (het verslag daarvan lees je op

ELLE.be) én een bezoek aan het hoofdkwartier in Heist-op-den-Berg.

ZOALS IN OMA'S PANNENKOEKEN
Een uiüiodiging die deze Factory Girl mteraard niet afslaat. En zo

beland ik enkele maanden later - alweer gehuld in een witte stof-

jas en met een weinig flatterend haarnetje op het hoofd - in het

laboratorium van Nanrric. Via de gigantische opslagruimte gaat het

richting laboratorium, waar ik meteen een ingewikkelde formule

voorgeschoteld krijg. De laborante is evenwel zo aardig om alle

ingrediënten voor me klaar te zetten/ zodat ik enkel hoef te wegen

en te mengen om tot een aanvaardbaar eindproduct te komen. De

crème m kwestie zal niet in het gamma van Nannic eindigen/ maar

wordt gemaakt in opdracht van een Russische plastisch chirurg.

"We zijn een klein bedrijf en kunnen daardoor heel flexibel wer-

ken. We hebben verschiüende machines en heel wat knowhow in

huis en ontwikkelen daarom ook heel wat producten voor 'pri-

vate labels'. Al moeten ook die producten aan de strenge Nannic-

standaard voldoen. Als ze me vragen een crème tegen celluüte te

produceren waarvan ik op voorhand weet dat die niet werkt/ doe

ik het niet." Ondertussen voeg ik een fijn wit poeder toe aan het
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mengsel dat op een kleine trilplaat door elkaar gemixt

wordt. "Zuring", zegt René. "Afkomstig van een ver-

geten kruid dat ook wel aan konijnen wordt gevoerd

en vroeger door grootmoeders parmerikoekenbeslag

gedraaid werd. Bij ons doet het dienst als een antity-

rozinase dat helpt tegen pigmentvlekken."

Alle producten die het labo en de productieband ver-

laten, hebben één ding met elkaar gemeen: ze doen

wat ze beloven. Om tot een performant eindresul-

taat te komen, doet René Nagels een beroep op zijn

jarenlange ervaring als cosmeticawetenschapper,

een die op de hoogte is van de nieuwste innovaties

en de wereld rondreist om zijn kennis voortdurend

te verruimen. "Wij gaan voor huidverbetering. We

pakken niet alleen het probleem

aan, maar gaan steeds op zoek naar

de oorzaak. Hoe ontstaat coupe-

rose? Waar komt vochttekort in de

huid vandaan? Neem bijvoorbeeld
cellulite. Het meest voor de hand

liggende is om een bodylotion

met cafeïne te maken en klaar is

kees. Het werkt, dat is voldoende

medisch gedocumenteerd. Maar

voor ons stopt het daar niet. Ik stel mezelf de vraag: hoe zou die

ceUuUte daar nu komen? En dan verdiep ik me m de werking van

het lymfestelsel en wil ik weten hoe vetten en waterachtige sub-

stanties op elkaar reageren. Ik bestudeer een hoop onderdelen van

het probleem in de hoop tot een niet-lichaamsbelastend preparaat

te komen dat mooie resultaten levert."

GOUDKLEURIGE LUXE
Ondertussen wordt mijn aandacht getrokken door een laboran-

te die in de weer is met een goudkleurig papje. "Dat wordt een

lichaamsscrub", zegt ze. "Op vraag van de klant krijgt die een goud

kleurtje. Wü jij mengen?" Dat moet je mij geen twee keer vragen.

Voorzichtig voeg ik al roerend het geheüne ingrediënt toe - Tiense

suiker! - aan de luxueus ogende scrub. Bestellingen met een kleine

oplage worden in het laboratorium gemaakt/ voor het echte werk

moetje in de 'afvul'-af deling zijn. De productieruünte is gevuld met

drie gigantische ketels waarin emulsies zoals gezichts- en lichaams-

crèmes worden gemaakt. De grootste is goed voor zo'n l 000 kilo

crème. Ook het ExceUence-gamma, een set van twee serums en één

crème, wordt hier geproduceerd. Deze unieke formule is misschien

wel het stokpaardje van Nannic, maar is met een verkoopprijs van

492 euro allesbehalve goedkoop. "Tijdens de economische crisis

had ik twee opties: downgraden of upgraden. Ik ben voor dat laat-

ste gegaan. En zo zag ik mijn jarenlange droom om zonder beper-

kingen aan formules te werken in vervulling gaan. De combineerde

de beste ingrediënten en ging voor niets minder dan het neusje

van de zalm. Mijn doel was om de huid zo goed mogelijk gehydra-

teerd te houden, mijn zoektocht naar ingrediënten eindigde vaak bij

^Voorzichtig voeg ik
roerend het geheimde
ineedriënt toe. Tiense

Suiker!"

t

In potten roeren voorgevorderden. Het resultaat?
Een beschermende balsem voortatoeages en een
goudkleurige lichaamsscrub.
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ELLE beauty

zeldzame en dus prijzige stoffen. Het gamma bestaat uit drie ver-

schülende producten omdat ik aUe ingrediënten onmogelijk in één

crème kon stoppen. Maar om het verhaal te laten kloppen, stopte

ik ze samen in één box. Vandaar de hoge kostprijs. Het is eerlijke

cosmetica vol actieve bestanddelen. We krijgen dan ook regehnatig

maüs van mensen die ontelbare crèmes probeerden, maar dankzij

het Exceüence-gamma van hun huidproblemen verlost zijn."

GEEN OPZICHTIGE BUNGBUNG
De producten mogen dan complex zijn, hun verpakkingen zijn

dat niet. "Ik wü geen opzichtige büngblmg met gouden dopjes",

zegt René. "Mijn verpakkingen zijn functioneel en 'aürless'. Geen

potjes dus, maar flacons met een pompsysteem. Hierdoor blijven

de producten met een minimum aan bewaarmiddelen toch goed

geconserveerd."

Vandaag wordt er echter geen Nanruc-crème geproduceerd, dus

help ik een werknemer met het vullen van een ketel waarin een

balsem voor tatoeages wordt gemaakt. Met een grote spatel kap ik

grote brokken van een zeepachtige massa die m de ketel langzaam

in een dikke gel verandert. Hard werk, ik kan wel een DEO Shower

gebruiken en laat het kappen na vijf minuten aan een man met meer

ervaring over.

(.(.
Na een paar stresserende minuten

gooi ik mijn haarnetje in de ring. ^

BANDWERK
Misschien is aan de band zitten meer iets voor mij. In de aanpa-

lende ruimte zitten twee vrouwen flessen met vloeibare zeep te

vullen. Eén van hen staat haar plaatsje graag af en ik vestig al mijn

aandacht op de paarse vloeistof die aan een snel tempo in de fles

loopt. Terwijl ik de ene na de andere fles vul, zorgt mijn collega

voor de doppen. Wij blijken een goed team en wanneer de bel het

einde van de shift aankondigt, neem ik plaats aan de band waar

de machine dopjes op kleine sticks duwt. Het lijkt eenvoudig,

maar dat is het niet. Eén foute beweging en ik loop hopeloos

achter. Na een paar stresserende minuten besluit ik dan ook het

werk aan iemand anders over te laten en zo de productielijn niet

m gevaar te brengen. Ik gooi mijn haarnetje in de ring en volg

René langs complexe machines waarüt allerhande tubes worden

gevuld en vraag hem naar zijn volgende innovatie. "Momenteel

werk ik aan een product dat de wimpers op een veilige manier

verlengt. Er bestaan producten die werken, maar de huid rond de

ogen en de iris doen verkleuren. Dat mag uiteraard niet gebeuren.

Maar eigenlijk is iedere innovatie die voor huidverbetermg zorgt

voor mij een droomproduct." El

nannic.be

Het geheim van een goede bandmedewerker is het hoofd koel houden.
Is daar nu alweer een nieuw potje?

V.l.n.r. Excellence Box, 492 €,
UV-Shield, 39,95 €, DEO Shower,

1396 €
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