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Beauty Claims 

Een ‘beauty’-claim betreft een bewering waarmee een positief effect op het uiterlijk wordt aangegeven. Er 

bestaat een dunne scheidslijn tussen beauty- en gezondheidsclaims. Als claims voor helemaal tot het uiterlijk 

beperkt blijven, kan er sprake zijn van een beauty-claim. De EFSA heeft bijvoorbeeld bepaald dat de claims 

“behoud van de normale structuur en uiterlijk van haar en nagels”, “behoud van de normale structuur en 

elasticiteit van de huid” en “vermindering van rimpels” geen gezondheidsclaims zijn. Er moet sprake zijn van 

invloed op een lichaamsfunctie (een gunstig fysiologisch effect) om een claim als gezondheidsclaim te kunnen 

aanmerken. 

Beauty-claims vallen niet onder de Claimsverordening. De Claimsverordening is uiteraard wel van toepassing op 

de overige voedings- en gezondheidsclaims op het product. 

  

Beauty Claims (BC) Gezondheidsclaims (HC) volgens EFSA en/of 

geautoriseerde gezondheidsclaims 

Opmerkingen 

HUID   

Behoud van de normale 

structuur, elasticiteit en 

uiterlijk van de huid  EFSA 

Journal 2011;9(4):2059 

Hydratatie = Hydration = 

moisture = against dry skin 

 Buiten de scope van de CV, refereert niet naar een 

functie van het lichaam. EFSA Journal 

2011;9(6):2228 

 

 

Hydratatie i.r.t. beauty = Beauty claim 

Helpt de hydratatie van de 

huid 

Helpt de hydratatie van de huid te verbeteren  

 Helpt de kwaliteit van de huid  

Behoud de stevigheid van 

de huid 

  

Normaal uiterlijk van de 

huid 

 

Helpt de elasticiteit en 

zachtheid van de huid te 

behouden  

 Panel assumes that the claimed effects refer to 

the maintenance of the normal structure, 

elasticity and appearance of the skin. The Panel 

considers that the claims do not refer to a function 

of the body. (EFSA Journal 2011;9(4):2059) 

 Maintenance of the barrier function of the skin by 

contributing to the maintenance of skin hydration 

(EFSA Journal 2011;9(4):2059) 

Hydration i.r.t. barrier function of het skin = Health 

claim 

 

Behoud van een normale 

veerkracht van de huid  

 Skin tonicity (ID 1704a) is not related to skin 

function (EFSA Journal 2011;9(7):2264).  

 Maintenance of normal skin and mucous 

membranes (legislation) 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2059.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2059.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2228.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2228.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2059.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2059.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2264.htm
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Maakt de huid van 

binnenuit mooier / mooie 

huid begint van binnen uit 

 Botanical on hold 

Jonge huid 

Anti-Aging / Anti-Aging 

formule / Anti-verouderling 

Rimpels i.r.t. uiterlijk 

  

Bij de eerste tekenen van 

huideroudering 

  

 Helps to protect skin form UV (EFSA Journal 

2011;9(4):2055) 

 

‘Protection of cells from oxidative stress’ is wel in 

de wet opgenomen.  

 Maintaining intact cell DNA (EFSA Journal 

2011;9(4):2055) 

 

 Integrity of the skin tissues (= proposed wording, 

see EFSA Journal 2011;9(6):2228, is seen as skin 

health = too general) 

 

Natuurlijke huidverjonging  When related to barrier function of the skin> 

health claims 

 Natural resistance power of the skin (EFSA under 

consideration as skin health) 

 

 Strengthens skin defenses (wordt gezien als ‘skin 

health’ EFSA Journal 2011;9(4):2026) 

 

Uiterlijk van de huid   

 Contributes to reduction of skin impurities 

(withdrawn) 

 

 Protect against the free radicals (EFSA under 

consideration as skin whitening) 

 

 UV-induced oxidative damage (EFSA under 

consideration as skin whitening) 

 

Vermindert de zichtbare 

tekenen van het ouder 

worden 

  

Helpt een stralende huid te 

behouden / Helpt de huid 

er stralender uit te zien 

  

Maakt de huid van gezicht 

en lichaam zachter, gladder 

en soepeler 

  

   

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2055.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2055.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2055.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2055.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2228.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2026.htm
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HAREN en NAGELS   

Behoud van normale 

structuur en uiterlijk van 

haren en nagels  

 Outside scope CV, does not refer to a function of 

the body. EFSA Journal 2011;9(6):2228 

 Contribution to normal formation of hair and nails 

(EFSA Journal 2011;9(6):2259) 

 

 Maintenance of normal nails (legislation)  

Mooi haar  Hair beauty and health = maintenance of normal 

hair (legislation) 

ID 4242 valt wel onder de scope van de CV (EFSA 

Journal 2009; 7(9):1284), Proposed wording: 

Contributes to hair lustre and shine through its 

composition in essential fatty acids which 

strengthen the hydrolipidic film of the hair shaft.  

ID 4202 niet (EFSA Journal 2011;9(6):2228) → 

inconsequent. 

Proposed wording: Promote keratin formation. 

Strength hair. Hair is more resistant and thick. 

Increase hair resistance.  

Komt nog een keer voor als ‘Botanical on hold’, 

onbeoordeeld. 

Glanzend haar   

 Koper draagt bij tot een normale pigmentatie van 

het haar (legislation) 

 

 Hair, nail connective tissue formation (legislation, 

alleen connective tissue formation) 

Maintenance of normal connective tissue is 

beneficial to human health. Voor koper is er 

bindweefsel gezondheidsclaims, maar niet 

gerelateerd aan haar of nagels in de wet. Wel door 

EFSA (EFSA Journal 2009; 7(9):1211) 

Stevig haar   

 The Panel considers that contribution to normal 

formation of collagen and connective tissue is a 

beneficial physiological effect (legislation). Dit wordt 

gekoppeld aan hair quality = normal formation of 

hair and nails (EFSA Journal 2011;9(6):2259). 

 

 

Verzorging van haren en 

nagels  

  

Draagt bij aan mooie haren 

en nagels 

 Wel aannemelijk maken 

  B-group vitamins contribute to an harmonious and 

regular growing of hairs and nails (EFSA Journal 

2011;9(4):2077) 

Refers to beneficial physiological effect (EFSA 

Journal 2011;9(4):2077) 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2228.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2259.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1284.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1284.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2228.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1211.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2259.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2077.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2077.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2077.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2077.pdf
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Helpt het haarvolume te 

verbeteren 

Helpt het volume van het 

haar te verbeteren 

Helps maintain healthy hair (EFSA Journal 

2011;9(6):2259) 

 

Dik haar 

Volumineus haar 

 

   

Voor mooie haren en 

nagels 

  

Sterk haar Strong hair EFSA Journal 2011;9(6):2259) Depends on context:  i.r.t. beauty, beautyclaim, 

i.r.t. health, healthclaim 

Mooie sterke nagels Sterke nagels  

 Voor gezonde haren en nagels  

 Helpt gezonde haren en nagels te behouden  

 

 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2259.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2259.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2259.htm

