
Hoelang gaat jou  
lippenstift mee?

Je kent het wel. Je make-up tasje puilt uit en 
dan nog kun je de juiste kleur niet vinden. 
Je gooit het tasje om op zoek naar poeders, 
potloodjes en crèmpjes. Maar sta je er wel 
eens bij stil hoelang je die make-up al hebt. 
Vaak vullen we onze voorraad wel aan maar 
gooien we zelden iets weg. 
Onderaan de beschrijving staat vaak een 
potje met open dop afgebeeld daar staat vaak 
6,12 of 24 open op. Dit is het houdbaarheids-
symbool die de maximaal aantal maanden 
weergeeft. 
Dit geldt ook voor cosmetica. Daarom heb ik 
even een lijstje gemaakt. Kijk je ondertussen 
even in je tasje en je geheugen wanneer je het 
hebt aangeschaft. Foundation, 1 jaar. Vaste 
poeders, ongeveer 2 jaar. Losse poeders: 
in het algemeen geen houdbaarheidslimiet 
Maar liever niet langer dan 2 jaar. Mascara: 
3 maanden. Vloeibare eyeliner en vloeibare/
crème oogschaduw: 6 maanden. Lippenstift: 
1 à 2 jaar. Lipgloss: 1 jaar,Lip- en oogpot-
lood: 2 jaar.

Crèmes
Antizonnebrandcrème: 1jaar. De UV fil-
ter blijft ongeveer een jaar stabiel. De 
crème kun je daarna nog wel gebruiken, 
maar de bescherming is dan niet meer 
betrouwbaar. Houd daar rekening mee. 
Gezicht- en lichaamscrèmes: 1 à 2 jaar, zie 
houdbaarheidssymbool. Parfum: 2 jaar 
 
Tips om de houdbaarheid te 
optimaliseren
Sluit je potjes en flesjes goed af na gebruik. 
Raak producten waar mogelijk niet met je 
vingers aan. Haal crèmes bijvoorbeeld met 
een spateltje uit het potje in plaats van met je 
vingers.-Leen je make-up producten niet uit 
aan vriendinnen, in het bijzonder oogmake-up. 

Tot slot
Ziet een product er vreemd uit, is de textuur 
erg veranderd of is het anders gaan ruiken? 
Gooi het dan weg, zuinigheid is een moge-
lijke infectie niet waard!Dan kun je toch mooi 
van de zomer genieten.
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