
 

Resultaten testpanel hetkanWEL – Flow Cosmetics  

Drie deelnemers van het hetkanWEL testpanel hebben twee gezichtsreinigers getest van 
Flow Cosmetics, een merk waar ze voorheen nog niet bekend mee waren. Over de site 
zijn de testers erg positief, ze vinden het een mooie duidelijke site die fijn is in gebruik. 
Bovendien wordt er een goede uitleg gegeven bij de producten waardoor het duidelijk is 
voor de consument waar het product vandaan komt. De Detox gezichtsreiniger is door 
één tester getest en de Honey Milk gezichtsreiniger door twee testers. Bij het beoordelen 
van het product hebben zij hun score gegeven op een schaal van 1 tot 5 sterren met een 
mogelijkheid tot aanvullende opmerkingen. De uitkomsten zullen we gedetailleerd 
weergeven in het onderstaande overzicht, maar samenvattend is te concluderen dat de 
deelnemers erg positief en enthousiast waren over de gezichtsreinigers. 

DETOX GEZICHTSREINIGER 

Criterium Gemiddelde score Opmerkingen 

Wat vind je van de verpakking 
van de zeep?  

Gem. = 3,0 

+ Mooi 

- Lastig meenemen, omdat de 
verpakking vergaat als de zeep  
nat is 

Wat vind je van ontwerp van 
de zeep? 

 

 
Gem. = 4,0 

+ Chique 

Wat vind je van de geur van de 
zeep?  

Gem. = 3,0 

+ Fris 

- Niet bijzonder lekker  

Vind je de zeep makkelijk in 
gebruik?  

Gem. = 4,0 

+ Prima te gebruiken 

Prikt de zeep in je ogen bij 
gebruik?  

Gem. = 3,0 

 

Gaat de zeep lang mee in 
gebruik? 

 
Gem. = 5,0 

 

Past de zeep bij jouw huid? 
 

Gem. = 4.0 

+ Normale huid - ja 

Reinigt de zeep je gezicht 
goed? 

 
Gem. = 5,0 

 

Zie je een verbetering van je 
huid sinds het gebruik van 
deze zeep? 

 
Gem. = 4,0 

 

Zou je de zeep in je dagelijkse 
routine toevoegen?  

Gem. = 4,0 

 

 



 

HONEY MILK GEZICHTSREINIGER 

Criterium Gemiddelde score Opmerkingen 

Wat vind je van de verpakking 
van de zeep? 

 

 
Gem. = 4,0 

+ Mooie kleur 

 

Wat vind je van ontwerp van 
de zeep? 

 

 
Gem. = 4,0 

 

Wat vind je van de geur van de 
zeep?  

Gem. = 4,5 

 

Vind je de zeep makkelijk in 
gebruik?  

Gem. = 4,0 

 

Prikt de zeep in je ogen bij 
gebruik?  

Gem. = 4,5 

 

Gaat de zeep lang mee in 
gebruik? 

 
Gem. = 5 

 

Past de zeep bij jouw huid? 
 

Gem. = 4,5 

 + Normale huid – ja heel goed 

+ Gevoelige huid - ja 

Reinigt de zeep je gezicht 
goed?  

Gem. = 4,5 

+ Voelt als een 
beschermlaagje, beter gevoed.  

- Voelt erna wat droog  

Zie je een verbetering van je 
huid sinds het gebruik van 
deze zeep? 

 
Gem. = 4,5 

 

Zou je de zeep in je dagelijkse 
routine toevoegen?  

Gem. = 4,0 

 

 

Aanvulling respondent: Heerlijke geur en heerlijke zeep waar je erg lang mee doet. 
Verder een plasticvrije verpakking. Ik ben om! 


