EDITIE 2019

natuurlijke verzorging geïnspireerd door de bij
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Waarom kiezen voor Bee honest cosmetics?
Wij hebben ons, voor Bee honest cosmetics, laten inspireren door de bij. Wij zijn
blij met de bij. Zonder bijen geen gewasbestuiving, geen lekkere honing en geen
bijzondere verzorgingsingrediënten, zoals bijenwas, propolis en gelee royale.
In onze Bee honest cosmetics producten maken we dankbaar gebruik van deze
actieve, maar huidvriendelijke werkstoffen. We combineren ze met zorgvuldig
geselecteerde plantenextracten, liefst van biologische oorsprong, en voegen
er heerlijk geurende essentiële oliën aan toe.
Alle formules zijn vrij van minerale oliën, siliconen en synthetische geurof kleurstoffen en dragen het BDIH/cosmos-keurmerk – een garantie voor
gecontroleerde en gecertificeerde natuurlijke cosmetica. Dat voelt goed!
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Lichaamsverzorging
Een verzorgd lichaam draagt bij aan lekker in je vel zitten. In de uitgebreide
Bee honest cosmetics body range vind je formules om fris aan de dag te
beginnen en ’s avonds volledig tot rust te komen. Met milde ingrediënten
die reinigen, beschermen en voeden en natuurlijke geuren die nog lang
na het aanbrengen blijven hangen.
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Douche crème
Een douche doet je altijd goed: in de ochtend word je
er wakker door en ’s avonds zorgt een douche voor
ontspanning. In de douche crèmes van Bee honest
cosmetics combineren we een milde reiniging met
natuurlijke verzorgende ingrediënten waaronder
biologische sesam- en olijfolie en sheabutter.
De verschillende varianten hebben elk hun subtiele
geur en werking! Let op: schuimt niet, maar verzorgt
des te meer.
• Aloë vera & honing: verzorgt en verzacht.
• Lavendel & sinaasappel: verzorgt en brengt tot rust.
• Olijf & citroen: verzorgt en verfrist.
• Rozen: verzorgt en harmoniseert.
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Bad & douche
De licht schuimende bad & douche producten van
Bee honest cosmetics reinigen de huid op milde wijze
en verzorgen haar met natuurlijke ingrediënten.
Je kan de bad & douche toevoegen aan het water van een
vollopend bad. Of onder de douche op de vochtige huid
aanbrengen en zachtjes masseren.
Aangezien je stemming of behoefte kan variëren, bieden
wij een breed assortiment. De verschillende varianten
hebben elk hun subtiele geur en werking!
• Aloë vera & honing: voedt en verzorgt.
• Eucalyptus: verkwikt en verzorgt.
• Kokosnoot: verwarmt en verzorgt.
• Lavendel & sinaasappel: ontspant en kalmeert.
• Olijf & citroen: verfrist en verzorgt.
• Rozen: harmoniseert en verzorgt .
• Zonder parfum: zonder essentiële olie of parfum om
de gevoelige huid zo min mogelijk te belasten.
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Body scrub
Gemalen biologische abrikozenpitjes in deze body scrub verwijderen dode huidcellen en onzuiverheden,
terwijl plantaardige oliën en bijenwas de huid verzorgen.
Bijenwas geeft een heerlijke hydratatie aan de huid en
beschikt over verzachtende, antiseptische en kalmerende
eigenschappen. Het sluit de poriën niet af.
Verkrijgbaar in twee varianten:
• lavendel & sinaasappel: de biologische essentiële
lavendel- en sinaasappelolie omhullen je met een gevoel
van ontspanning.
• olijf & citroen: de natuurlijke geur van olijf en citroen
omhult je met een zomers gevoel.
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Body butter
Voor een heerlijk zachte en soepele huid hebben we een
body butter. Deze crèmeachtige butter bevat bijenwas,
biologische sheabutter, sesam-, zoete amandel- en
jojobaolie.
Verkrijgbaar in:
• kokosnoot: voor een verwarmend en zomers gevoel.
• lavendel & sinaasappel: voor een gevoel van ontspanning.
• olijf & citroen: voor een verfrissend gevoel.
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Body milk
Onze body milk is wat dunner dan de butter en bevat ook
biologische sheabutter, sesam-, zoete amandel- en jojobaolie
voor een soepele huid.
Verkrijgbaar in:
• aloë vera & honing: voor een gevoel van comfort en zachtheid.
• lavendel & sinaasappel: voor een gevoel van ontspanning.
• olijf & citroen: voor een verfrissend gevoel.
• rozen: voor een gevoel van comfort en tederheid.

Body oils
De verzorgende body oils van Bee honest cosmetics ruiken heerlijk
en trekken snel in de huid. Je hoeft maar een klein beetje op een
licht vochtige huid aan te brengen. Ze bevatten amandel- en
macadamia-olie en bijenwas. Bijenwas geeft een heerlijke hydratatie
aan de huid en beschikt over verzachtende, antiseptische en
kalmerende eigenschappen en sluit de poriën niet af.
Verkrijgbaar in:
• lavendel & sinaasappel: voor een gevoel van ontspanning.
• rozen: voor een gevoel van comfort en tederheid.
• zoete amandel: voor een harmonieus gevoel.
• baby (met calendula): voor na een bad met de hair & body wash.
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Je handen regelmatig wassen is écht een must, zo kun je veel infecties
voorkomen. Je komt namelijk de hele dag door met bacteriën, virussen en
andere ziekteverwekkers in aanraking. Deze kun je via je handen overbrengen
op voedsel.
Het is daarom belangrijk om je handen te wassen met een milde zeep die de
huid reinigt zonder dat deze uitdroogt.
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Handzeep
Onze vloeibare handzepen zitten in een handige pompflacon
en zijn dus makkelijk in gebruik. Natuurlijk met milde wasactieve
stoffen en onze biologische fairtrade honing. Verkrijgbaar in
lavendel, voor een gevoel van ontspanning, neutraal, zonder
allergenen om de gevoelige huid te beschermen en rozen, voor
een gevoel van comfort en tederheid.

Zeep
Al jarenlang zijn de zepen van de Traay een icoon van onze
verzorging. Nu bestaan deze zepen ook in BDIH kwaliteit.
Deze zepen zijn samengesteld uit biologische oliën
(olijf-, palm-, en kokosolie) en sheabutter . Deze ingrediënten
reinigen en verzorgen de huid zonder dat deze uitdroogt.
Er is keuze uit drie soorten:
• olijf & lavendel met de heerlijke rustgevende geur van lavendel.
• rozen voor een gevoel van comfort en tederheid.		
• fairtrade: honing met een heerlijke subtiele honinggeur.
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Mannenverzorging
Voor mannen bieden wij een heerlijk product voor onder de douche waarmee je je haar en lichaam
in één keer kan wassen. Gemaakt met milde wasactieve stoffen, onze biologische fairtrade honing
en andere natuurlijke actieve stoffen zoals biologische essentiële olië of extract.
De hair & body wash is 100% natuurlijk en is verkrijgbaar in drie opwekkende
geuren: eucalyptus voor een verkwikkend effect, rozemarijn wat
vitaliserend werkt en de verfrissende geur verveine.
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Baby en Kind
De komst van een kleintje is een intens en mooi moment in het
leven. Je kind is de eerste jaren nog zo kwetsbaar. De huid is
heerlijk zacht maar ook heel gevoelig. Dan wil je toch alleen milde
en natuurlijke verzorgingsproducten gebruiken?
Onze verzorgingsproducten bevatten zorgvuldig geselecteerde
natuurlijke ingrediënten die de huid van je kleintje goed verzorgen.

Hair & Body wash
In onze hair & body wash combineren we een zeer milde reiniging
met zachte natuurlijke ingrediënten waaronder biologische
calendula extract. Bij de babyvariant is de geur heerlijk zacht
en bij de variant voor kinderen (vanaf 3 jaar) is de natuurlijke geur
wat fruitiger.

Body oil
Na het badmoment kun je je baby heerlijk masseren met onze
body oil. Gemaakt met zoete amandel-, macadamia olie, bijenwas
en calendula extract.
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Haarverzorging
Gezond en glanzend haar willen we allemaal.
De natuurlijke ingrediënten in onze haarproducten zijn
afgestemd op de behoeften van verschillende haartypen.
De shampoos reinigen en verzorgen haar en hoofdhuid op
zachte wijze: zonder SLS (sodium lauryl sulphate) of SLES
(sodium laureth sulphate), maar met uitsluitend milde
wasactieve stoffen op plantaardige basis.
Daarna verzorgen de conditioners het haar extra zodat het
zacht en goed doorkambaar is. Deze conditioners kunnen
gecombineerd worden met elke shampoo naar keuze!
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Haartype

Shampoo

Conditioner

Droog en gekleurd haar

Aloë vera & honing

Aloë vera & honing

Roos en een gevoelige hoofdhuid

Cade & tijm

Alle haartypes en een gevoelige hoofdhuid

Calendula

Calendula

Blond haar (natuurlijk)

Kamille

Kamille

Wit en grijs haar

Korenbloem

Normaal tot fijn haar

Lavendel & stuifmeel

Normaal tot futloos haar

Munt

Droog en beschadigd haar

Olijf & propolis

Normaal tot vet haar

Rozemarijn & cipres

Normaal tot droog haar

Rozen

Normaal tot vet haar

Verveine & citroen

Alle haartypes en een gevoelige hoofdhuid

Zonder parfum

Olijf & propolis
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Gezichtsreiniging en -verzorging
Aan de basis van een gezonde, stralende huid staat
dagelijks reinigen. Liefst zelfs twee keer per dag:
’s avonds om restjes make-up, talg, dode huidcellen en vervuilingsdeeltjes weg te halen, in de
ochtend om afvalstoffen die je huid ’s nachts
heeft geproduceerd te verwijderen. Pas als de
huid schoon is, is ze in staat om alle werkstoffen
in een verzorgingsproduct optimaal op te nemen.
Onze dagcrèmes bieden bescherming tegen
schadelijke invloeden van buitenaf en onze
nachtcrèmes ondersteunen het zelfherstellende
vermogen van de huid. Omdat elke huid daarnaast
specifieke verzorging nodig heeft, zijn de formules
precies afgestemd op de behoeften van
verschillende huidtypen.
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Gezichtsreiniging
Je begint de reiniging met een cleanser. Afhankelijk van jouw
huidtype kan dit een melk of schuim zijn. Deze verwijdert op
milde wijze vuildeeltjes en make-up.
Nadat het oppervlakkige vuil is verwijderd, kun je eventueel
je huid scrubben om de bovenste laag van je dode huidcellen
te verwijderen (maximaal twee keer per week). Dit zorgt
ervoor dat de nieuwe huidcellen zichtbaar worden en dat
alles wat je erna doet tot dieper in je huid kan dringen.
Ook stimuleert scrubben de bloedsomloop. Het maakt je
huid frisser en lekker zacht.
Tot slot gebruik je de lotion om de laatste vuildeeltjes weg
te halen, de pH-waarde van je huid weer in balans te brengen
en de poriën te sluiten. Ook zorgt een lotion ervoor dat alles
wat je hierna op de huid smeert beter wordt opgenomen.
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Crèmes

Crèmes
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Nacht

Rijpere huid

Gelee royale crème met
koninginnegelei en jojobaolie

Gelee royale crème met
koninginnegelei, jojobaolie en
sheabutter

Gemengde &
vette huid

Lavendel crème met bijenwas
en essentiële lavendelolie

Lavendel crème met bijenwas,
amandelolie en essentiële
lavendelolie

Gevoelige huid

Rozemarijn crème met
bijenwas, bio fairtrade honing
en essentiële rozemarijnolie

Rozemarijn crème met bijenwas, bio
fairtrade honing, macadamia- en
essentiële rozemarijnolie

Droge huid

Rozen crème met sheabutter,
bijenwas en olie van wilde roos

Rozen crème met sheabutter,
bijenwas en olie van zoete amandel
en wilde roos

Normale huid

Zoete amandel crème met
bijenwas, zoete amandelolie en
sheabutter

Zoete amandel crème met bijenwas,
zoete amandelolie en sheabutter

Beide

Huidcrème honing of
kamille met zonnebloem- en
jojobaolie

Huidcrème honing of
kamille met zonnebloem- en
jojobaolie

Ingrediënten
Honing wordt al eeuwenlang toegepast in
de dagelijkse verzorgingsroutine, onder
andere vanwege zijn verzachtende werking.
Behalve honing maken bijen ook andere
bijzondere producten, allemaal rijk aan
actieve werkstoffen die huid en haar gezond en mooi helpen houden. Samen
vormen ze de basis van onze cosmeticalijn.

Honing
Aan de nectar die bijen uit bloemen en
bloesems halen, voegen zij vanuit hun speekselklieren verschillen enzymen en goede
bacteriën toe. Hierdoor, en door verdikking
middels natuurlijke verdamping, wordt nectar
uiteindelijk omgezet in honing. Onze biologische faitrade honing bevat naast enzymen
ook veel mineralen, vitaminen, aminozuren
en antioxidanten.
Verzorgende eigenschappen
• Herstellend: de antioxidanten in honing zijn
goed in het neutraliseren van celbeschadigende vrije radicalen. Op deze manier kan
opgedane huidschade (door bijvoorbeeld
luchtvervuiling of UV-straling) worden gerepareerd en worden huidcellen beschermd
tegen toekomstige beschadiging.

• Anti-verouderend: die celbeschermende
werking biedt ook meteen bescherming
tegen vroegtijdige veroudering. Antioxidanten houden het netwerk van elastine- en
collageenvezels, verantwoordelijk voor de
stevigheid, elasticiteit en gladheid van de
huid, in goede conditie.
• Helend: met zijn helende, antibacteriële
werking versnelt honing het genezingsproces
van wondjes en voorkomt het dat een wondje gaat ontsteken.
• Hydraterend: honing is een zogenaamde
‘humectant’, een ingrediënt dat vocht in huid
en haar aantrekt en vasthoudt.
• Verzachtend: honing maakt haar en huid
zacht en soepel.
• Kalmerend: op een gevoelige, snel geïrriteerde (hoofd)huid werkt honing kalmerend
en jeukverlichtend.

Gelee royale
De melkachtige vloeistof die jonge werkbijen
speciaal voor hun koningin produceren in hun
speekselklieren wordt gelee royale, royal jelly
of koninginnegelei genoemd. Er zitten zulke
hoge concentraties vitaminen, mineralen, enzymen, aminozuren, flavonoïden en andere
voedingsstoffen in, dat de koninginnebij er
twee keer groter en zelfs 24 keer ouder mee
kan worden dan een gewone bij.

Verzorgende eigenschappen
• Antiverouderend: de vele antioxidanten
en mineralen in gelee royale activeren de
aanmaak van elastine en met name collageen, verantwoordelijk voor sterk bindweefsel. De huid blijft stevig, glad en elastisch.
• Celvernieuwend: ook de aanmaak van
nieuwe huidcellen wordt gestimuleerd,
wat het antiverouderende effect van gelee
royale versterkt. De huid wordt zachter en
oogt egaler, jonger en stralender.
• Hydraterend: gelee royale is een zogenaamde ‘humectant’, een ingrediënt dat
vocht in de huid aantrekt en vasthoudt.

Bijenwas
De was die bijen gebruiken voor het bouwen
van hun honingraten maken ze zelf, met
behulp van wasklieren die aan beide kanten
van hun achterlijf zitten. Rijk aan natuurlijke
antimicrobiotica beschermt bijenwas de
larven en opgeslagen stuifmeel en honing
tegen virussen en bacteriën.
Verzorgende eigenschappen
• Beschermend: aangebracht op de huid
vormt bijenwas een laagje dat bescherming
biedt tegen schadelijke factoren van buitenaf en vochtverlies in de huid voorkomt.
• Hydraterend: ook bijenwas is een zoge-
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naamde ‘humectant’, een ingrediënt dat
vocht in de huid aantrekt en vasthoudt.
• Celvernieuwend: bijenwas stimuleert de
aanmaak van nieuwe huidcellen. De huid
wordt zachter en oogt egaler, jonger en
stralender.
• Kalmerend: op een gevoelige, snel geïrriteerde huid werkt bijenwas verzachtend en
jeukverlichtend.

Stuifmeel
Stuifmeel is afkomstig van bloemen, om
precies te zijn van de mannelijke kiemcellen
van een bloem. Het is rijk aan koolhydraten
en vormt daarom de grootste voedingsbron
voor bijen. Tijdens het verzamelen ervan
brengen bijen onbewust stuifmeel van de
ene naar de andere bloem over, waardoor
bestuiving plaatsvindt. Het verzamelde stuifmeel wordt gemengd met nectar, tot bolletjes
gevormd en naar de bijenkorf gevlogen.
Deze stuifmeelkorrels zitten vol eiwitten,
aminozuren en flavonoïden.
Verzorgende eigenschappen
• Herstellend: vanwege al die flavonoïden
heeft stuifmeel sterke antioxidatieve
eigenschappen. Dat maakt het een dankbaar cosmetica-ingrediënt, want antioxidanten zijn in staat celbeschadigende vrije
radicalen afkomstig van bijvoorbeeld lucht-
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vervuilingsdeeltjes en UV-straling te neutraliseren. Op deze manier wordt bestaande
huidschade gerepareerd en zijn huidcellen
beter beschermd tegen toekomstige beschadiging.
• Anti-verouderend: antioxidanten hebben
in het bijzonder een gunstige werking op het
bindweefsel van de huid. Ze repareren en
beschermen de elastine- en collageenweefsels in de diepere huidlagen, waardoor de
huid stevig, glad en elastisch blijft.
• Verzachtend: stuifmeel heeft een verzachtende werking op de (ruwe) huid.
• Volume-activerend: stuifmeel geeft fijn
haar meer body en volume.

Propolis
Naast nectar en stuifmeel verzamelen bijen
hars van allerlei boom- en plantenknoppen.
Ook hier voegen ze verschillende enzymen
uit hun speekselklieren aan toe, waardoor
een kleverige was ontstaat – propolis. Bijen
gebruiken propolis om hun bijenkorven mee
te verstevigen en hun volk te beschermen
tegen virussen, bacteriën en schimmels.
Propolis heeft van nature namelijk een sterke
schimmelwerende, antivirale en antibacteriële
werking.
Verzorgende eigenschappen
• Zuiverend: ook als ingrediënt in huidverzor-

ging bestrijdt propolis bacteriën. Het werkt
daarom zuiverend en ontstekingsremmend
op een huid die last heeft van verstopte
poriën, onzuiverheden en zelfs acne.
• Herstellend: dankzij de vele antioxidanten
in propolis, helpt het celbeschadigende vrije
radicalen afkomstig van bijvoorbeeld luchtvervuilingsdeeltjes en UV-straling te neutraliseren. Opgedane huidschade wordt op deze
manier gerepareerd en toekomstige schade
aan huidcellen voorkomen.
• Anti-verouderend: antioxidanten hebben
in het bijzonder een gunstige werking op het
bindweefsel van de huid. Ze repareren en
beschermen de elastine- en collageenweefsels in de diepere huidlagen, waardoor de
huid stevig, glad en elastisch blijft.
• Celvernieuwend: propolis stimuleert de
aanmaak van nieuwe huidcellen, wat het
anti-verouderende effect ervan versterkt.
De huid wordt zachter en oogt egaler, jonger
en stralender.
• Kalmerend: op een gevoelige, snel geïrriteerde (hoofd)huid werkt propolis kalme
rend en jeukverlichtend.

Wat betekent BDIH/cosmos?
BDIH/cosmos is een onafhankelijke organisatie voor certificering
van natuurlijke cosmetica. De BDIH/cosmos norm heeft tot doel
de term ‘natuurlijke’ cosmetica te definiëren in het belang van de
gebruiker.
Het keurmerk creëert transparantie en garandeert consumenten
dat de gecertificeerde producten alleen gemaakt worden van
grondstoffen, die overeenkomen met de strenge specificaties
van BDIH/cosmos. Gecontroleerde natuurcosmetica bevat als
natuurlijke grondstoffen plantaardige oliën, vetten en wassen,
kruidenextracten, bloemenwater, etherische oliën en aroma’s van
gecontroleerde biologische teelt.
Naast de zorgvuldige keuze met betrekking tot plantaardige grondstoffen, spelen de milieuvriendelijkheid van het product, het milieuvriendelijk vervaardigen van een product, de afbreekbaarheid van
de grondstoffen op milieuvriendelijke manier en het inzetten van
recyclebare verpakkingen een grote rol.
De natuurlijke cosmetische producten worden gecontroleerd
Alleen producten die voldoen aan de strenge criteria dragen het
keurmerk “BDIH/cosmos norm” voor gecertificeerde natuurlijke
cosmetica.
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