
Alles wat je
moet weten
over groene

cosmetica van
My Venus Bio  

Biologisch, vegan, natuurlijk? Zijn
conventionele cosmetica gevaarlijk? En
nog veel meer antwoorden op uw vragen!



Hallo !
Ik ben Valdie :)

Ik ben de CEO van My Venus Bio 
en verslaafd aan groene schoonheid
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Bent u de cosmetica die schadelijk is voor uw lichaam beu? Om 

giftige stoffen op je gezicht aan te brengen? Irritaties, tumoren, 

kankers ... Ik kreeg nachtmerries toen ik hoorde dat 80% van mijn 

cosmetica gevaarlijk was voor mijn gezondheid! Het is gek!... 

sindsdien heb ik besloten om alleen het beste voor mijn huid te 

gebruiken. 

Maar ik wilde meer doen ... omdat we er allemaal toe doen. Na 

vele reizen, onderzoeken en gedachten, besloot ik aan My Venus 

Bio-avontuur te beginnen! 

Op de agenda stonden groene schoonheid met 100% veilige, 

milieuvriendelijke producten, tips en een gekke community! 

In deze speciaal voor jou ontworpen mini-gids voor dames ontdek 

je:

1- Mijn Venus Bio-motto: biologisch, natuurlijk en veganistisch

2- De essentie van je schoonheidsroutine green cosmetics

3- SHIELD: een e-book dat is ontworpen om uzelf te beschermen

tegen vroegtijdige veroudering

3- Onze blog en de Instagram-community

4- Een bonus: studie van een INCI-lijst



1) My Venus Bio
Organic, natuurlijk

en veganistisch
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Veganistisch en dierproefvrij

"De hel bestaat niet voor dieren, ze leven er al in" Victor Hugo.

Wat is een veganistische cosmetica?

Wat betreft eten is het duidelijk, maar hoe zit het met veganistische 

cosmetica? Een veganistische cosmetica bevat GEEN ENKEL dierlijk 

product (eieren, honing,melk ...). Als je je afvraagt waar je prachtige 

lippenstift van gemaakt is, ontdek je het aan het einde van de gids 

als je de INCI-lijst bekijkt.

Er zijn dierlijke materialen.

Gevoelige mensen, pas op ... wat je gaat ontdekken is verre van de 

cosmetische glamour. Veel producten gebruiken glycerine uit 

dierlijk vet, squalaan uit haaienlever of collageen uit 

varkenskarkassen in slachthuizen. Ook al zijn er veel andere 

alternatieven beschikbaar!
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Hoe weet ik of mijn producten veganistisch zijn?

Als de herkomst niet op de INCI-lijst staat en geen enkel etiket het 

tegendeel aangeeft, bevat uw product waarschijnlijk dierlijk 

materiaal. Helaas maken veel merken misbruik van het gebruik van 

valse certificeringen ... Om

100% zeker te zijn kunt u vertrouwen op de 12 officiële labels.

Hoe zit het met Cruelty Free-labels?

Elk product kan wreedheid vrij zijn zonder veganistisch te zijn. 

Overigens wordt sinds 2006 geen enkel Frans of Europees product 

op dieren getest. Bij My Venus Bio bieden we 100% Franse merken 

van lokale producenten, daarom zijn AL onze cosmetica Cruelty 

Free. 

Voorzichtig! Laten we geen producten demoniseren die niet 

veganistisch gecertificeerd zijn, ze zijn misschien uitstekend voor je 

huid, milieu en diervriendelijk, maar bevatten honing of bijenwas.

Bij My Venus Bio is onze hele lijn dierproefvrij en meestal 

veganistisch. U kunt ook een volledig transparante en 

gedetailleerde INCI-lijst vinden.



Natuurlĳke en organische schoonheid

Wat is natuurlijke cosmetica?

Natuurlijke cosmetica moet minimaal 95% natuurlijke 

ingrediënten bevatten.

Pas op voor namaak!

Je vindt steeds meer groen wassen in winkels en e-shops die 

beweren 100% natuurlijk te zijn, terwijl ongewenste ingrediënten 

zoals siliconen, PEG, BTH in deze zogenaamde groene producten 

kunnen worden aangetroffen. Is het niet een beetje (of veel) 

ironisch?
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Hoe herken je natuurlijke cosmetica?

Zoek naar de logo's Cosmos Natural, Nature & Progrès of Slow 

Cosmetic. U kunt ook hun ingrediënten controleren.

Logo Cosmos Natural Logo

Wat is biologische cosmetica?

Biologische cosmetica is een natuurlijke cosmetica! Bovendien 

geeft de biologische term aan dat minstens 95% van de 

ingrediënten biologisch is. Water en mineralen

(klei ...) kunnen niet als biologisch worden beschouwd. Waarom? 

Omdat ze direct in de natuur worden geplukt en niet worden 

gekweekt. Daarom vermelden veel producten het aandeel 

organische componenten in het hele product (minimaal 20%)

Hoe herken je een biologisch product?
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Net als de natuurlijke staat de Cosme Bio garant voor een 

natuurlijke cosmetica en minimaal 95% biologisch. Net als het logo 

van Nature & Progrès en Slow Cosmetic!

Logo Cosmos Bio Logo Nature & Progrès 

Wat is het verschil tussen een biologische cosmetica 

en een traditionele cosmetica?

● Biologische cosmetica gebruikt meestal hydrolaten, in

tegenstelling tot traditionele cosmetica die gewoon water

gebruiken.

● Biologische cosmetica gebruikt natuurlijke geur (etherische oliën

...) in tegenstelling tot kunstmatige en vage ingrediënten.

● Biologische cosmetica tolereert geen controversiële

ingrediënten.

● Biologische cosmetica is milieuvriendelijk en maakt geen

gebruik van vervuilende processen.

Hoe zit het met My Venus Bio in dit alles? Al onze producten zijn 

biologisch en natuurlijk. U kunt er in alle vertrouwen van genieten.
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Vergelĳkende grafiek

Traditionele 
cosmetica

Biologische 
cosmetica

Waterfase
Water, op 

petrochemische basis

Water, plantaardige
glycerine, 

bloemenwater

Lipid phase
Vetzuren, minerale 

olie, siliconen

Vetzuren, 
plantaardige olie
(jojoba, argan...)

 Active
Petrochemische basis 

of natuurlijke
petrochemie

Natuurlijke 
oorsprong

(haver, tarwe)

Geleermiddel
Petrochemische basis 

of natuurlijke
petrochemie

Natuurlijke 
oorsprong

Conserveringsmid
delen

Parabens, 
phenoxyethanol...

Restrictive list of 
authorized 
ingredients



2) Cosmetica die
essentieel is voor uw 

natuurlijke 
schoonheidsroutine!
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V E R W E N  U W
G E Z I C H T

100% natuurlijke
scrub met rijst

poeder

Biologische hoge
cosmetica 100%

honing en hazelnoot
geur voor een schone

huid, natuurlijk,
opgehelderd en

beschermd tegen
vroegtijdige
veroudering. Dagcrème tegen veroudering met water

en kersenolie. Mmmm het ruikt naar
l !

Contour
onsterfelijke

ogen



V E R W E N  J E
H A A R

Je wilt het haar
laten glinsteren.

Verdun de
lavendelazijn in

water en gebruik
deze

voor je laatste rijs.

 

Word verliefd op deze
uitzonderlijke 100%

pure arganolie

 

Rijk aan kruidige
etherische oliën

(kaneel, patchouli,
kruidnagel, gember

en
pepermunt). Deze
shampoo laat je

haar glanzend, strak
en gerevitaliseerd

achter.

Deze 100%
natuurlijke en

biologische crème met
castor olie, kokos en

jojoba voedt
het haar en de baard



V E R W E N  U W
L I C H A A M

Roodheid? Zweren,
brandwonden? Littekens? Breng

deze verjongende balsem aan
op de aandoening.

Ben je moe om
continu uitgeput te

zijn? Waarom
probeert u deze

revitaliserende en
ultra- voedende

boter niet?

100% natuurlijk, deze zeep
verrijkt met avocado- en

arganolie is beter dan een
douchegel.

Hydraterende lotion met hennepolie Douceur
Cerise, eenmaal per dag aanbrengen.

Deze balsem is perfect voor ontspannende
massages. Het maakt je huid zacht en

zijdezacht.



3) SHIELD, het
e-book om jezelf te
beschermen tegen

vroegtijdige 
veroudering.
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Weet je dat we onze huid nu al vanaf 20 jaar beschermen tegen 

celveroudering? Ook al kunnen we ons op die leeftijd nog lang niet 

voorstellen dat onze levensstijl ons ouder worden zal beïnvloeden. 

We denken eerder aan onze professionele toekomst, feesten, 

reizen, ten volle genieten van het leven, allemaal begrijpelijk!

Tijdens mijn vorige reizen ontmoette ik buitengewone mensen die 

er ondanks hun leeftijd ongelooflijk jong uitzagen! Ik weet dat je 

dit soort mensen hebt ontmoet die geen enkele rimpel hebben! 

U vraagt hen, wat is uw geheim? Nee, dit is niet te wijten aan een 

wondermiddel voor de huid, maar in werkelijkheid aan hun 

levensstijl.

Dit is ook wat mij is verteld. Hoe blijf je zo lang mogelijk jong? 

Reizen, ontmoetingen, onderzoek ... Ik besloot een e-boek over 

deze kwestie te schrijven, omdat het nogal wat mannen en 

vrouwen in verwarring brengt.

Dit is hoe het e-boek over bescherming tegen veroudering SHIELD 

is gemaakt. Raad de betekenis van elke letter van het woord in het 

Engels, wat bescherming betekent.

Eén letter is gelijk aan één sleutelwoord. S voor ...Om je 

schoonheid te beschermen, geef ik je advies over wat je moet 

vermijden. Ontdek alstublieft enkele korte fragmenten op de 

volgende pagina!



S H I E L D

Kent u de geheimen
van een lang leven?
Socialize is er een
van. Ontdek alles

wat er
over het onderwerp

te weten valt.
Begint SHIELD

logisch te worden?
:) 

80 pagina's met NIET-
GEPUBLICEERDE
tips. Verwacht geen
informatieve maar

saaie lezing. Het is ook
leuk om te lezen! Een trendy en gedocumenteerd e-book.



S H I E L D

Verwacht een aantal
goede verrassingen zoals

dit fragment over
positief zijn, erg

nuttig om met je stress
om te gaan.

Bubbels met exclusieve tips zijn overal in
het e-boek te vinden

Voor elk deel van het e-boek vindt u een
vragenlijst om u te helpen uw profiel te

vinden en u beter te helpen.



4) Instagram- en 
bloggemeenschap
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My Venus Bio: Instagram

My Venus Bio is ook een super actieve community! Ik hou ervan 

om met je te delen en te handelen. Het is zo beloond, ik leer 

zoveel van jullie allemaal. 

Omdat ik verslaafd ben aan groene schoonheid begrijp je waarom 

mijn Instagram-account vol staat met originele tips die je het beste 

wensen. Ik ook, ik ben het beu dat Fast Beauty je super dure, 

inefficiënte en meestal risicovolle cosmetica wil verkopen. Meestal 

kopen we het merk, niet de inhoud. Marketing is een krachtig 

hulpmiddel ...

U vindt ook groene cosmetica exclusief beschikbaar op mijn 

website. Stel gerust vragen over berichten of DM, om feedback te 

geven en te chatten. We houden van chit-chatten op My Venus 

Bio!

Als laatste organiseren we wedstrijden, wie wint er nu een prijs?

https://www.instagram.com/myvenusbio/


My Venus Bio :  Nieuwsbrief en blog

Abonneer u op onze nieuwsbrief. U wordt op de hoogte gehouden 

van blogartikelen die op de site zijn gepubliceerd.

Ik ben veel waardevolle artikelen aan het voorbereiden. 

Zoek bijvoorbeeld naar de gevaarlijke ingrediënten die verstopt 

zitten in cosmetica, de beste anti veroudering combinaties, mijn 

groene schoonheidsgeheimen ... Ook om je op de hoogte te 

houden van wedstrijden, promoties en andere verrassingen!



4) Bonus: INCI-lijst
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Volgens een onderzoek onder 60 miljoen consumenten gepubliceerd 
in 2016,molecuul ".

Ingredients/INCI: Aqua, Glycerin, Dimethicone, Cetearyl 
ethylhexanoate, Alcohol denat, Ammonium polyacryloyldimethyl 
taurate, Rosmarinus officinalis leaf oil, Macadamia ternifolia seed 
oil, Lavandula angustifolia oil, Dimethiconol, Coriandrum sativum 
fruit oil, Simmondsia chinensis oil, Prunus armeniaca kernel oil, 
Disodium edta, Isopropyl myristate, Caprylyl glycol, Passiflora edulis 
seed oil, Xanthan gum, T-butyl alcohol, Butylene glycol, Tocopherol, 
Pentaerythrityl tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate, 

Fenoxyethanol, Ci 14700, Ci 17200, Ci 19140, Linalool, Geraniol, 
Eugenol, Limonene, Citronellol, Benzyl alcohol, Parfum, Paeonia 
suffruticosa root extract

,
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Herinner je je het gedeelte over veganistische cosmetica nog? Als ze 

het niet vermelden, is het ongetwijfeld van dierlijke oorsprong.

Kijk naar het eerste ingrediënt in rood. Dierlijke of veganistische 

oorsprong? Het is glycerine van dierlijke oorsprong, niet 

veganistisch! Controleer voor je producten altijd de INCI-lijst 

((International Nomenclature for Cosmetic Ingredients) zoals ik je 

heb laten zien. Als het niet wordt vermeld, zit er een groot stuk 

varkensvet verborgen in je naar rozen geurende crème!

Laten we eens kijken naar het tweede ingrediënt, fenoxyethanol, 

dat is een lastig woord! Je zult nog meer verrast zijn om te 

ontdekken wat er achter deze zeer controversiële stof schuilgaat! 

Het is heel gebruikelijk in cosmetica (ongeveer een derde). Waarom 

wordt het gebruikt? Het is heel gemakkelijk om in producten te 

mengen en de industrie is er dol op omdat het erg goedkoop is en 

niet zo slecht als de andere. Dit is te gek, dus de oprichting van M 

Venus Bio!

Om dieper te gaan, wat is er mis met fenoxyethanol? Het is 

verantwoordelijk voor:

● Irritaties en allergieën veroorzaken

● Giftig en hormoonontregelaar zijn voor de gezondheid van u en 

uw baby
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We weten zeker dat dit conserveermiddel giftig is voor de lever en 

het bloed. Dat is niet al te geruststellend. Er wordt zelfs vermoed 

dat het kankerverwekkend is, vooral voor de 

voortplantingsorganen. 

Het wordt erkend als een hormoonontregelende stof die 

onvruchtbaarheid, vroege puberteit, aangeboren misvormingen en 

neurodegeneratieve ziekten kan veroorzaken ...

Het gebruik ervan is nog steeds toegestaan ondanks 

waarschuwingen van 20 jaar, vooral voor kinderen jonger dan 3 

jaar. Het is gecertificeerd en gecontroleerd, maar blijft 

geïdentificeerd even gevaarlijk. Het is nog steeds niet verboden. 

Verbied het zelf! Ga systematisch door de INCI-lijst en of uw 

product fenoxyethanol bevat. Industrials moeten het bij wet 

vermelden.

We gaan hier afronden met deze 2 ingrediënten, het zou te lang 

duren om een e-boek te analyseren om alles te analyseren! In mijn 

blog vind je een artikel over ingrediënten in cosmetica die verboden 

moeten worden.



Einde :) Ik kan niet 
wachten om met jullie 
allemaal te chatten! 
Neem contact met mij 
op en we praten over 
groene schoonheid. 
Als je over andere 
dingen wilt praten, 
doe dat dan 
alsjeblieft!
Je vriend, 
Valdie.
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https://www.instagram.com/myvenusbio/

