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Beautyfoods  
meer mainstream
De markt voor schoonheidsproducten wordt momenteel  
gedomineerd door medicijnen of supplementen bedoeld  
voor esthetische doeleinden ter verbetering of bevordering  
van huid, ogen, haar of nagels. Maar er is een groeiende  
markt voor ingrediënten en voeding waarbij de ingrediënten  
de schoonheid van binnenuit stimuleren.

menteerde markt met een bredere range aan 
producten en gebruikte ingrediënten. In de 
Verenigde Staten is er een groeiend aantal 
frisdranken met fruitsap als basis die een  
variëteit aan actieve ingrediënten voor speci-
�eke gezondheids- en schoonheidsaspecten 
bevat. Ingrediënten die in deze dranken wor-
den gebruikt zijn vooral vitaminen, mineralen 
en botanische extracten van onder andere 
fruit die vooral om hun hoge antioxidant- 
gehalte worden gepromoot. Rising Beverages 
vermarkt bijvoorbeeld een reeks supplemen-
ten en supplement drinks, inclusief de Activa-
te range waar vitaminen en nutriënten in het 
deksel worden bewaard en worden gemengd 
als de consument het deksel opendraait. De 

reeks omvat ook Activate Beauty 
Exotic berry met vitamine, thee-
poly-phenolen, Epigallocatechin  
gallate (EGCG) en açai-extract.
Genesis Today hee� een lijn op de 
markt met antiverouderende 
dranken gebaseerd op superfruit-

combinaties. In 2012 voegde het bedrijf 
Seabuckthorn100 sap aan het assortiment toe 
met duindoorn, omschreven als ‘een van ’s 
werelds meest oorspronkelijke cosmetica’.  In 
2012 kwam ook Seksi Pearl Infused Beauty, 
een licht bruisend laag-calorische drank met 
pearl poeder en granaatappel-smaak. Het 
wordt verkocht met de tekst ‘refreshingly 
beautiful’. 
Aloë vera wordt behalve in zuivel in de VS 
ook in dranken gebruikt. Het merk Aloe Goe 
met natuurlijke aloë waterdranken van het 

De Japanse markt voor beautyfoods is zeer 
ontwikkeld. In Japan zijn frisdranken, yoghurt 
of andere gefermenteerde dranken verkrijg-
baar met een beautyclaim. Een reeks van 
ingrediënten die bijvoorbeeld gebruikt wor-
den: plantenextracten, vitamines, carotenen, 
collageen, co-enzym Q10, ceramides en hya-
luroonzuur. De producten worden toegepast 
voor verbetering van de huid zoals 
huidvochtigheid, huidzachtheid, 
huidelasticiteit en huidkleuring. Bui-
ten Japan staat de markt voor beau-
tyfoods nog in de kinderschoenen. 
Maar dat beautyfoods zich van de 
specialistische hoek naar main-
stream bewegen, is wel een duidelijke trend. 
Het is vooral de zuivelsector die een grote 
vlucht neemt met de lancering van main-
stream yoghurt voor huidverzorging en 
gezondheidsdranken. 

Beautyzuivel
Innova Market Insights hee� op het gebied 
van nieuwe producten in Europa vooral aloë 
vera in yoghurt waargenomen, maar dit is 
zonder een speci�eke schoonheidsclaim. 
Deze bedrijven gaan ervan uit dat consumen-

ten aloë vera een schoonheidsbevorderende 
werking toedichten. De Zwitserse zuivelgigant 
Emmi hee� al vele jaren een aantal aloë vera 
varianten in zijn yoghurt range. Momenteel 
wordt het omschreven als Aloe Vera Sensitive 
Yoghurt. Eerdere claims over schoonheid en 
huidgezondheid werden afgewezen vanwege 
de strenge EU-wetgeving op gezondheids-

claims. Albert Heijn introduceerde in maart 
2013 een All Natural Beauty yoghurt met 
muesli, maar focuste vooral op de natuurlijk-
heid van het product in plaats van op het 
gebruik van speci�eke beauty-ingrediënten.

Beautydranken
Op de markt voor frisdranken zijn meer nieu-
we producten geïntroduceerd vergeleken met 
de zuivelsector, vooral buiten Japan en met 
name in Noord-Amerika. Het is volgens 
Innova Market Insights wel een meer gefrag-

‘ Buiten Japan is de  
markt voor beautyfoods 
nog in de beginfase’
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theMa: kant-en-klaar

Kant-en-klaar  
op de gezonde toer
ondanks dat gemak wereldwijd de belangrijkste drijfveer is voor 
de ontwikkeling van kant-en-klaarmaaltijden, vormt gezondheid 
een belangrijke tweede motief. Meer dan een derde van de 
kant-en-klaar introducties heeft een gezondheidspropositie, 
noteerde innova Market insights.

De Verenigde Staten (VS) heeft de groot-
ste markt voor kant-en-klare producten, 
maar het hoogste aantal introducties 
vindt plaats in Europa waar de variatie in 
landen en keukens een rol speelt. Europa 
zorgde voor bijna de helft van de intro-
ducties in 2012, de snelgroeiende Aziati-
sche markt bracht 23% van de introduc-
ties op de markt en de VS net iets meer 
dan 12%. De introducties variëren geo-
grafisch gezien. Europa is sterk in hoofd-
maaltijden, maaltijdpakketten, pizza’s, 
aardappelproducten en salades, de VS is 
sterk in pizza’s en Azië is koploper in pas-
ta, noedels en rijstgerechten met meer 
dan 30% voor deze categorie vergeleken 
met de 23% van de gehele sector.

Diepvries
De wereldwijde markt voor kant-en-klare 
maaltijden is complex en gefragmenteerd, 
bestaande uit een groot netwerk aan leve-
ranciers die de brede range aan producten 
mogelijk maken. Ook het hoge marktaan-
deel van huismerken, vooral in Europa, 
maakt deze markt complex. De diepvries-
markt is binnen het kant-en-klaarseg-
ment het grootst, gevolgd door gekoelde 
maaltijden. 
Sommige onderdelen zijn meer geconcen-
treerd dan andere zoals de Amerikaanse 
markt voor diepvries kant-en-klaarmaal-
tijden. Deze wordt gedomineerd door de 
multinationals Nestlé, ConAgra en Heinz. 
Het afgelopen jaar is de concentratie nog 

De markt voor kant-en-klaar heeft vooral 
in Europa een klap gekregen van het 
paardenvleesschandaal begin 2013. De 
eerste reactie van de consument was om 
dit soort maaltijden niet meer te consu-
meren ondanks de pogingen van de retail 
en de voedingsmiddelenproducenten om 
het vertrouwen te herstellen. Hoe de 
markt op lange termijn zal herstellen is 
nog niet duidelijk. Voordat het schandaal 
uitbrak begin 2013, waren de vooruitzich-
ten redelijk positief. Ondanks moeilijke 
deelmarkten in sommige delen van de 
markt, werden er door een grote vraag 
steeds nieuwe producten geïntroduceerd. 
Innova Market Insights noteerde evenveel 
introducties in 2012 als in 2011 en 2010 
op het gebied van kant-en-klare maal- 
tijden en makkelijk klaar te maken  
maaltijden met een beperkte hoeveel- 
heid ingrediënten. 

Definitie kant-en-klaar
Innova hanteert een brede definitie voor 
de kant-en-klare markt. Behalve kant-en-
klare maaltijden vallen daar ook onder: 
maaltijdpakketten, pizza’s, bereide en 
gewone pasta, noedels, aardappelproduc-

Innova Database 
VMT belicht regelmatig producttrends op 
basis van een analyse uit de Innova Data-
base (www.innovadatabase.com). In de 
Innova Database zijn de wereldwijde  
productintroducties samengebracht. De 
database bevat productfoto’s, fabrikant-  
en merknaam en een complete ingrediën-
tenlijst. Er zijn mogelijkheden voor onder 
meer trendanalyses, downloaden van 
trendrapportages van productcategorieën 
en e-alerts om online de mondiale ontwik-
kelingen in productvernieuwing te volgen.

ten, klaargemaakte salades, rijst, sandwi-
ches en andere maaltijdcomponenten. 
Pasta en noedels waren verantwoordelijk 
voor meer dan 40% van de introducties in 
2012. Kant-en-klare maaltijden en rijst 
zorgden elk voor 10%. Maaltijdpakketten 
vertegenwoordigden slechts 1% van de 
introducties, sandwiches 5%. 

bedrijf La Aloe focust op hartgezondheid en 
huidgezondheidsvoordelen. De aloë sappen 
en sapmixen van Lakewood Organic focussen 
op de gezondheid van de huid en van het 
maag-darmstelsel. 

Gezondheidclaims
In de Europese frisdranksector zijn ook enke-
le producten geïntroduceerd, maar deze 
markt is meer gefragmenteerd zonder eendui-
dige gezondheidsclaims. Bedrijven richten 
zich meer op ingrediënten waarvan ze ervan 
uitgaan dat de consument de link naar beauty 
kan leggen. Een interessant initiatief gestart in 

Innova Database 
VMT belicht regelmatig producttrends op 
basis van een analyse uit de Innova Data-
base (www.innovadatabase.com). In de 
Innova Database zijn de wereldwijde pro-
ductintroducties samengebracht. De data-
base bevat productfoto's, fabrikant- en 
merknaam en een complete ingrediënten-
lijst. Er zijn mogelijkheden voor onder meer 
trendanalyses, downloaden van trendrap-
portages van productcategorieën en 
e-alerts om online de mondiale ontwikkelin-
gen in productvernieuwing te volgen.

Ingrediënten die  
vaak worden gebruikt  
in beautyfoods: 

Carotenen 

De meest voorkomende vormen van carote-
noïden in voedingsmiddelen zijn: alfacaroteen, 
bètacaroteen, bèta-cryptoxanthine, astaxanthi-
ne, luteïne, zeaxanthine en lycopeen. De eer-
ste drie genoemde carotenoïden kunnen in  
het lichaam worden omgezet in retinol ofwel 
vitamine A. De meeste carotenoïden fungeren 
als antioxidant. Van carotenen wordt gezegd 
dat ze bescherming bieden tegen schade aan 
de huid door de zon. 

Gehydrolyseerd collageen

Gehydrolyseerd collageen eiwit wordt gebruikt 
om de huid te verbeteren en tekenen van 
ouderdom tegen te gaan. Volgens verschillen-
de onderzoeken kan het de zichtbaarheid van 
rimpels verminderen en het gehalte aan colla-
geen in de huid verhogen. Rousselot heeft een 
collageenpeptide in het assortiment onder de 
naam Peptan. Het ingrediënt ondersteunt bij 
gewichtsbeheersing en helpt botten en 
gewrichten gezond en soepel te houden. 
Daarnaast heeft het een positieve invloed op 
de huid waarbij het de productie van colla-
geen door de huidcellen zelf stimuleert.
Gelita introduceerde twee jaar geleden 
Verisol, een bioactief collageenpeptide.  
Volgens Gelita hebben studies aangetoond 
dat consumenten die producten met Verisol 
innamen een merkbare stevigere, gladdere 
huid hadden met minder rimpels. Volgens 
Gelita vertraagt Verisol effectief het natuurlijke 
verouderingsproces. 

Groene thee 

De polyolen in groene thee bieden volgens 
onderzoek bescherming tegen UV-straling. Een 
studie gepubliceerd in the Journal of Nutrition 
toonde aan dat de ontsteking door UV met 
25% afnam. De studie werd uitgevoerd bij 60 
vrouwen die gedurende twaalf weken een 
drank met 1400 mg catechine (komt neer op 
10 koppen groene thee) innamen. De elastici-
teit van de huid verbeterde ook.

oktober 2012 was de joint venture van Coca-
Cola en Sano� om gezondheidsdranken te 
verkopen in een aantal Franse apotheken. Ze 
testten de vraag naar dranken met een beau-
tyclaim. De laag-calorische water en sapdran-
ken heetten Beauti�c en werden verkocht 
onder het supplementmerk Oenobiol. Onder 
dit merk worden ook producten verkocht 
voor het versterken van haar en nagels, 
gewichtsmanagement, zonexposure en huid-
gezondheid en algemene welbevinding. De 
doelgroep is vrouwen tussen de 25 en 45 jaar.
Concurrent Nestlé hee� al eerder geprobeerd 
de apotheeksector te bedienen met zijn Glo-
welle supplementachtige beautydrank met 
antioxidanten, vitaminen, fytonutriënten, 
botanische en fruitextracten. De drank werd 
in 2008 geïntroduceerd maar teruggetrokken 
in 2011. Ook de Coca-Cola/Sano� pilot moet 
nu voldoen aan de strenge Europese wetge-
ving voor gezondheidsclaims.
Het is duidelijk dat buiten Azië beautyfoods 
en dranken nog in een beginnende fase zijn, 
maar de categorie groeit door een toene-
mend aantal mannen en vrouwen die hun 
jeugdige uiterlijk willen behouden. Net als de 
interesse in anti-verouderingsproducten zal 
het concept van ‘schoonheid van binnenuit’ 
bredere interesse krijgen vanuit alle lee�ijds-
categorieën. 

• Martijn Kesteloo •
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Rising Beverages 

vermarkt de Acti-

vate range waar 

vitaminen en 

nutriënten in het 

deksel worden 

bewaard en wor-

den gemengd als 

de consument het 

deksel opendraait.

Albert Heijn introduceerde in 

maart 2013 een All Natural 

Beauty yoghurt. Vitaminwater met vitaminen.
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