
Minerale oliën; natuurlijk of niet? 

De minerale oliën die in cosmeticaproducten gebruikt worden zijn afkomstig van 
petroleum (fossiele olie). Petroleum is ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk 
leven (plankton en algen), die blootgesteld zijn aan extreem hoge druk en temperatuur 
diep in de aardkorst. Klinkt tot nu toe best natuurlijk, niet? Als de ruwe olie uit de aarde 
gehaald wordt, moet deze olie eerst gezuiverd worden voordat het gebruikt kan worden. 
Dat wordt ook wel raffinage genoemd. De olie voor huishoudelijk gebruik of auto’s moet 
al flink gezuiverd worden, maar minerale olie voor huidverzorgingsproducten ondergaat 
zo’n uitgebreid zuiveringsproces dat er na de vele bewerkingen niet veel meer over is 
van het originele materiaal. Dit gezuiverde materiaal wordt ook gebruikt voor de 
ontwikkeling van medicijnen. Overigens is het goed om te weten dat ook plantaardige 
oliën gezuiverd worden voordat ze geschikt zijn om op de huid te gebruiken. 

Waar zit het eigenlijk niet in? 

De cosmetische industrie is grote fan van minerale olie. Minerale olie is namelijk 
goedkoop, geur- en kleurloos, oxideert niet en kan heel makkelijk lang bewaard worden. 
Het gevolg, het wordt toegevoegd aan heel erg veel cosmeticaproducten. Sterker nog; 
vrijwel alle baby-olietjes bestaan vrijwel volledig uit minerale olie. En denk jij dat je 
geen minerale oliën gebruikt, kijk dan maar eens goed op het etiket. Liquid paraffin, 
liquid petrolatum, parafin oil, paraffinum liquidum, petrolatum liquid, petroleum oil, 
white mineral oil en white oil zijn allemaal minerale oliën. Vaseline (petrolatum) is een 
zusje; het heeft een wax achtige structuur en is dus niet zo vloeibaar, maar behoort wel 
tot dezelfde familie. Het is het hoofdbestanddeel van de beroemde 8 hour cream van 
Elizabeth Arden. 

Het gerucht.. 

Minerale oliën worden al vele tientallen jaren in cosmetica gebruikt, maar zo’n 15 jaar 
geleden ging het mis. Geleidelijk ontstonden er steeds meer geruchten dat minerale 
oliën acne veroorzaken, de huid verstikken en je allemaal ellendige 
gezondheidsproblemen kunnen bezorgen. Volgens voorstanders van ”natuurlijke” 
cosmetica zijn plantaardige oliën een stuk veiliger en beter voor de huid dan 
natuurlijke oliën.  
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