
Gıda ve Kozmetik Yakınlaşması 
Sürdürülebilirlik Kaygılarını Artırıyor

Güzellik sektöründeki son yönelim artan oranda gıda ve
kozmetik ürünlerinin birbirlerine yakınlaşmasıdır. Sağlık ve
zindelik ürünlerine yönelik tüketici talepleri bu yönelimi
yaratmakla birlikte birçok sürdürülebilirlik problemini de
açığa çıkartmaktadır.

Bir tarafta, tüketiciler aldıkları gıdaların sağlık ve dış
görünümlerine doğrudan etkisini bildikleri için beslenme
tarzlarında daha fazla farkındalık yaşıyorlar.

Gerçekten, besinsel-kozmetik ürünler güzellikleri için gıda
takviyesi arayan tüketicilere hizmet amacıyla ortaya çıktı.
Bazı tüketiciler ilave gıda almak veya bedenlerini zararlı
maddelerden arındırmak için diyetlerini farklılaştırıyor –
bazısı taze meyve ve sebze ve hatta süper besinleri (sağlığa

faydalı besinler) yiyor.

Diğer tarafta, besin katkıları kozmetik uygulamalarında da
kendini gösteriyor. Latin Amerika Sürdürülebilir Kozmetik

Zirvesi’nde gösterileceği gibi bu gelişmelerin bir kısmı yeni
buluşlar sayesinde oluyor: Ürün ve formül geliştiriciler ilham
için mutfak tezgahlarına bakıyorlar. Bu tür kozmetik ürünler,
birçok tüketici sağ lığa faydalı özellikleri besin içerikleri ile
özdeşleştirdiğinden, bu içerikler üzerinden pazarlanıyor.
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Body Shop ürün paketlerinde ve raflarında tarımsal
içeriklerin tasvirlerini kullanarak bu bağlamda yıllardır
başı çekiyor. Büyük miktarda kozmetik ürün şimdilerde
bu içerikler ile pazara veriliyor.

Bazı hammadde firmaları besin kaynaklarından yeni
içerikler geliştiriyorlar. Örnek olarak Himalaya kırmızı
pirincinden geliştirilen ReGenStem© Kırmızı Pirinç. Lonza
tarafından geliştirilen bu içerik yaşlanmayı engelleyici
özellikleri ile pazarlanıyor. Oat Cosmetics adlı İngiliz
şirketi benzer içerikleri yulaftan üretmesiyle biliniyor.

Bazı içerik firmaları yeni kozmetik ürünlerde hammadde
olarak gıda içeriklerini kullanıyorlar. DuPont Tate & Lyle,
kimya şirketi DuPont ve şeker şirketi Tate & Lyle ortaklığı
ile kurulan bir şirkettir. Şirket kozmetik ürünlerde
bulunan monomer 1,3-propanediol’ü üretmek için petrol
yerine mısır şekerini kullanıyor. Diğer firmalar, Colonial
Chemicals and Wheatoleo gibi, yeni yeşil yüzey aktifleri
üretmek için şeker kimyasını kullanıyorlar.

Besin içerikleri en büyük başarılarını doğal kozmetiklerle
kazandı. Yes to Inc gibi markalar, tüm portföyünü
çekirdek bir besin içeriği üzerine kurmuştur.
Başlangıçtaki Yes to Carrots (Havuç)’un başarısından
sonra, İsrail firması yabanmersini, salatalık, domates,
üzüm ve hindistan cevizi üzerine ürün yelpazesini
genişletti. En son, Horst Rachelbacher (Aveda’nın
kurucusu) Intelligent Nutrients (Zeki Besinler) adındaki
yeni ürün yelpazesini “Yenebilecek Kadar Güvenli” olarak
tanıtmaya başladı.

İster ürünlerde yenilikler nedeniyle ister tüketicilerin
doğal ve besin-zengin kozmetiklere yönelik taleplerini
gidermek nedeniyle olsun, gıda içerikleri kozmetik
uygulamalarında başı çekmeye devam edecektir.
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Bu içerik, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Kişisel Bakım ve
Kozmetik Sektöründe Ulusal Eko Etiket Yaklaş ımın ın Geliştirilmesi ve Bilgi
Transfer Platformunun Kurulması projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik
ile ilgili tek sorumluluk Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve
Temiz Üretim Merkezi (BUSDCPC) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)'ne ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma
Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

Bununla birlikte, bu gelişme birçok sürdürülebilirlik
problemini de beraberinde getirmektedir: Dünyanın bir
kısmı açlık çekerken kozmetik sektörü için besin tohumu
yetiştirmek daha iyi midir? Bu gelişmelerin gıda
fiyatlarında yükselmeye ve gıda güvenirliliğ ini
azaltacağına dair kaygılar bulunmaktadır.

Organic Monitor bir çözüm yolunun sürdürülebilir
hammadde çıkarma yöntemleri ve gıda yan ürünlerinin
kullanılması olduğuna inanmaktadır. Büyük miktarlarda
besin açısından zengin tarım ürünü gıda üretimi sırasında
atılmaktadır; bunların çoğu kozmetik üretiminde
kullanılabilir. Örneğin; Fransız markası Caudalie üzüm
bazlı birçok ürün gamı geliştirmiştir. Caudalie ürünleri,
pazarlama kampanyasında vurgulandığı üzere, polifenol
ve resveratrol açısından zengindir. Diğer doğal kozmetik
şirketleri de ürün formüllerinde zeytin, kahve ve
turunçgillerin benzer tarımsal yan ürünlerini
kullanmaktadırlar.

Yayınlama Tarihi: 20 Ağustos 2015 
Kaynak: Organic Monitor, Araştırma Haberleri 
Link: http://www.organicmonitor.com/r2008.htm
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