
Volgens Cosmébio en Ecocert zijn de mini-

male biologische percentages die recht geven 

op een label :

*  10% van de grondstoffen moet biologisch 

zijn (van de 95% grondstoffen, die natuurlijk 

zijn) 

*  95% van de plantaardige grondstoffen moet 

biologisch zijn   

Dit betekent dat je een product met bio-label 

op de markt kan brengen dat slechts 10% bio-

logische grondstoffen bevat. Dat is erg weinig, 

alhoewel de consument die dit product koopt 

veronderstelt dat het product volledig biolo-

gisch is. Het Cosmébio label laat producenten 

ook toe om water door bloemenwater te ver-

vangen, om zo het biologische aandeel van 

een waterrijk product zoals een lotion, emul-

sie of shampoo sterk te verhogen (zie kader), 

terwijl het vooral om water gaat. 

Het proBleem VaN BloemeNWater: BioloGiSCH of Niet? 
Wat is bloemenwater? Wanneer je met stoom etherische olie destilleert uit planten zoals laven-
del of rozen gebruik je hiervoor water. Het water-plantenmengsel wordt verhit en de etherische 
olie wordt in de condensor opgevangen. de stoom, verrijkt met etherische olie, wordt vervolgens 
afgekoeld om gerecupereerd te worden. men verkrijgt een vloeistof, die een mengeling van 
water en etherische olie is. etherische olie is lichter dan water en kan zo gemakkelijk afgeschei-
den worden. Wat overblijft wordt bloemenwater genoemd. dit water bevat nog een laag percen-
tage etherische olie van 0,05% tot 0,5%. Bloemenwater afkomstig uit destillatie van biologische 
planten bestaat dus voor meer dan 99% uit water. dit bloemenwater integreren in de bereke-
ning van het percentage biologische bestanddelen kan niet volgens de criteria van Weleda en 
Natrue, omdat het een kunstgreep is die niet transparant is en de consument bewust tracht te 
misleiden.
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Natuurlijk produCt: ja
Want het bevat 99 % natuur-

lijke of natuurverwante in-

grediënten (minimumvereis-

te = 95%). Dit label staat 

sommige synthetische grond-

stoffen toe - zoals het be-

waarmiddel in dit voorbeeld 

- tot 5% van de ingrediënten.

BioloGiSCH produCt: ja
*  want het bevat  95 % biolo-

gische ingrediënten (10% is 

het vereiste minimum)

*  want deze ingrediënten vor-

men samen minimum 95% 

van de gebruikte plantaar-

dige ingrediënten.

Deze cijfers houden rekening 

met het bloemenwater, dat 

93% van het totaal uitmaakt.

Natuurlijk produCt: ja
Op voorwaarde dat het ge-

bruikte conserveringsmiddel 

in de lijst van toegelaten pro-

ducten van BDIH voorkomt.

BioloGiSCH produCt: 
Gedeeltelijk
Het BDIH label garandeert 

alleen de natuurlijkheid van 

een product en verplicht 

geen biologisch aandeel.

Vanuit het standpunt van 

BDIH is water natuurlijk, 

maar niet biologisch. Omdat 

bloemenwater niet wordt 

meegerekend bevat dit pro-

duct slechts 2% biologische 

grondstoffen.

VoorBeeld VaN eeN alS ‘BioloGiSCH’ BeSCHouWde 
lotioN VolGeNS Het CoSméBio laBel* 

Natuurlijk produCt: 
Nee
Want dit product bevat een 

synthetisch conserverings-

middel

BioloGiSCH produCt: 
Nee
Om als biologisch beschouwd 

te worden moet een product

* 100% natuurlijk of natuur-

verwant zijn

* 95% van de plantaardige of 

dierlijke ingrediënten van 

biologische oorsprong zijn 

(70% voor natuurlijk product 

met bio-aandeel). Water 

wordt niet in deze bereke-

ning opgenomen.

1% synthetisch  
conserveringsmiddel

1% synthetisch  
conserveringsmiddel

99% natuurlijk

99% natuurlijk
niet natuurlijk
niet biologisch

waarvan 95% bio

VolGeNS CoSméBio/
eCoCert laBelS

VolGeNS BdiH laBel VolGeNS Natrue laBel

• 93% ‘biologisch’ bloemenwater

•	 	4%	 vetalcohol	 van	 natuurlijke	 oorsprong	

(verkregen door transesterificatie en reduc-

tie uit een plantaardige olie)

•	 1%	synthetisch	conserveringsmiddel

•	 	2% biologisch plantaardig actief bestanddeel

*voorbeeld uit het Ecocert charter van 16.01.03

18   Weleda BeriCHteN leNte 2009

WB_220 Lente09Belgie.indd   18 19-02-2009   16:51:13




