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Van overspel tot
verlegenheid
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Jan Verlinden wekte
familielimonade 'Ritchie'

zes maanden geleden
weer tot leven, en hij ligt
al in 400 verkooppunten.
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#Hontshool
BEAUTYTREND
OPINSTAGRAM
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Houtskool is niet alleen

populair op debarbecue,

maar duikt ook frequent op

als wonderingrediënt

in gezichtsmaskers en

-reinigers. Op Instagram

bulkt het van de selfies met

zwarte gelaatsmaskers.

«Geen wonder, want het

absorbeert onzuiverheden

en vuil uitstekend», weet

cosmeticawetenschapper

René Nagels.

KRISTELMAURIËN

ABSORBEREND
ZWART POEDER
IS BEAUTYHYPE
OPINSTAGRAM

#Houtskool
«Alleen voor
vette huidjes»
In hun Beauty Trends Report 2017 geeft
internetbedrijfGoogle een grootschalig
overzicht van de meest gezochte beau-
typroducten en ingrediënten online,
en boven aan in hun lijst prijken maskers
op basis van houtskool en houtskool als
ingrediëntin(reinigende)beautypro-
ducten. In de Verenigde Staten en Japan
staat charcoal zelfs op de eerste plaats
van meest gezochte 'maskertrends'.
Ook bij ons wordt het zwarte goedje
steeds populairder; nieuw is het echter

is enorm. Dat maakt houtskool het ideale
ingrediënt om talg en andere vuiltjes te
absorberen én onze huid te zuiveren.
Mensen met een droge huid en/of droog
haar gebruiken het om die reden dus be-
ter niet. Vooral mensen met een vette
en/ofacnehuid zijn ermee geholpen.
Daarnaast is het een uitstekend ontsmet-
tingsmiddel en bruikbaar als bleekmid-
del voor de tanden.»
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staat charcoal zelfs op de eerste plaats
van meest gezochte 'maskertrends'.
Ook bij ons wordt het zwarte goedje
steeds populairder; nieuw is het echter
allesbehalve.
«Al ten tijde van Hippocrates fca. 460
voorChristusJ werd geactiveerde kool ge-
bruikt en dan vooral omwille van zijn
medicinale werking», weet René Nagels,
cosmeticawetenschapper en bedenker
van huidverzorgingslijn Nannic. «Houts-
kool is een fantastisch absorbeermiddel
bij infectieziekten als diarree en alcohol-

Geactiveerde
houtskoolishet
Ideale ingrediënt
om talg en vuiltje»
te absorberen

tingsmiddel en bruikbaar als bleekmid-
del voor de tanden.»
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Uit de onderzoeksresultaten van Coogle
bleek ook dat het enorm populair is om
zelf aan de slag te gaan met houtskool,
vooral om thuis je eigen gezichtsmasker
te maken. Dat raadt Nagels echter af.
«Houtskool is veilig in gebruik en hele-
maal niet giftig, maar je moet welvoor-
zichtig zijn bij het inademen. Bovendien
is een concentratie van 0,2 tot 5 % al vol-
doende om een goede werking te verze-
keren. Veel heb je er dus niet van nodig
om je huid te laten stralen.»
De opkomst van houtskool past hele-
maal in de trend van natuurlijke beauty-
ingrediënten. «Hetis een van de weinige
dingen die de schade van luchtvervuiling
op onze huid weet aan te pakken»,
besluit Nagels.
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vergiftiging. Daarnaast werd het
gebruikt om giffen op te lossen bij spin-
nenbeten en slangenbeten. Vanaf begin
19de eeuw werden ookbijproducten van
houtskool gebmikt voor farmaceutische,
cosmetische en huishoudelijke produc-
ten. Tijdens het carbonisatieproces —
waarbij hout wordt omgevormd tot
houtskool — ontstaan stoffen als metha-
nol, methylal en glycerol, die veelal als
oplosmiddel dienen. Ze worden vandaag
nog altijd verwerkt in parfums, deodo-
rants, crèmes, zonneproducten...

Maar ook het zwarte pigment wordt al
eeuwenlang gebmikt: vooral in kajal
liners, ontsmettende oogpotloden.
Intussen vind je het ook terug in masca-
ra, eyeliners en permanente make-up.
Daarnaast zit houtskool ook in maskers,
shampoos, tandpasta, crèmes voor de
vette en onzuivere huid en scrubs.»
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Wie de ingrediëntenlijst op de verpak-
langen checkt, zal steevast geactiveerde
houtskool ofactivated charcoal zien
staan, geen 'gewone' houtskool, zoals
ontstaat na het verbranden van hout of
steenkool. «Geactiveerde houtskool
wordt vervaardigd bij zeer hoge tempe-
raturen, tussen 800 a 1.000°C, mettoe-
voeging van oxiderend gas, wat zorgt
voor poriën in de moleculestructuur.
Hierdoor kan het makkelijk tot 200 keer
zijn eigen gewicht absorberen. Dit is ook
de reden waarom het zo'n populair in-
grediënt is in maskers en reinigende
huidproducten: het absorptievermogen
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'Zwarte' schoonheidsproducten
onder de loep

Charcoal Detox
FootScrub
(€ 19,95 BIJ RAINPHARMA)
Wat is het? Een pikzwarte
voetenscrub op basis van
actieve kool.

Wat doet het? Actieve
kool heeft een zuiveren-
deénsterkontgeurende
werking.waardoorhet
ideaal is om de voeten

te reinigen en te
ontdoen van geurtjes.

harcoal deti]
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; is ideaal voor
,3 'een vette huid:

het verkleint de
; poriën,matteert
i en zorgt voor

een fris gevoel.
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Collistar Black
Precious
Scrub-MaskBody
(€53,95 BIJ ICI PARIS XL)
Wat is het? Een 2-in-1 scrub en
masker voor het lichaam op basis
van onder meer bamboehouts-

kool.

Wat doet het? Doordatje de
scrub tien minuten laat inwerken
op de huid verwijdert de bam
boehoutskool giftige stoffen en
andere onzuiverheden uit de
huid,waardoorje hetzelfde resul-
taat bekotntals een ontgiftend
masker.De huid is nadien glad en
zacht.

GarnierSkinactJve
3in1Charcoal
Anti-Blackhead
(€ 6,99 BIJ DE DROGISTERU)
Watishet?Een3-in-1 maskerop
basis van actieve houtskool om de
acnehuid te reinigen.
Wat doet het? De actieve houts-
kool in dit masker absorbeertde
talg,gaathetglim-
mentegen,pakt
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