
 

Resultaten testpanel hetkanWEL – Smyle 

Vijf deelnemers van het hetkanWEL testpanel hebben de brush mints van Smyle getest. 
Bij het beoordelen van de brush mints hebben zij feedback gegeven op een schaal van 1 
tot 5 sterren. Vier van de deelnemers waren voorheen nog niet bekend met het merk, 
maar zijn allen erg enthousiast: “Geweldig dat Smyle zich zo inzet voor een duurzame 
oplossing voor zoiets praktisch als tandenpoetsen.” De website wordt omschreven als een 
hele overzichtelijke en duidelijke website met heldere informatie over het product. De 
testers zijn positief over het product: “Goed product, fantastisch initiatief.” De uitkomsten 
zullen we gedetailleerder weergeven in het onderstaande overzicht. 

Criterium Gemiddelde score Opmerkingen 

Wat vind je van de 
verpakking?  

Gem. = 4,4 

+ Duurzaam & recyclebaar 

+ Straalt kwaliteit uit 

Wat vind je van het ontwerp 
van de fles?  

Gem. = 4,2 

+ Handig formaat 

Wat vind je van de geur? 
 

Gem. = 4,0 

+ Frisse pepermuntgeur 

Wat vind je van de smaak? 
 

Gem. = 3,6 

+ Lijkt op normale tandpasta 

- Timide smaak 

Wat vind je van de nasmaak? 
 

Gem. = 3,4 

+ Frisse nasmaak 

- Beetje vlakke nasmaak 

Hoe makkelijk vind je de brush 
mints in gebruik?  

Gem. = 4,2 

+ Sneller dan met een tube 

+ Erg makkelijk 

Vallen de brush mints goed uit 
elkaar bij het kauwen?  

Gem. = 3,8 

- Af en toe te veel korreltjes 

 

Schuimen ze genoeg om goed 
te kunnen poetsen?  

Gem. = 3,2 

+ Niet te veel 

Voelt je gebit schoon en 
gereinigd na het poetsen?  

Gem. = 4,0 

+ Net zo goed als ik gewend 
was 

Voelt je gebit en tandvlees 
gezond bij gebruik?  

Gem. = 3,6 

 

Zul je de brush mints blijven 
gebruiken en opnieuw kopen?  

Gem. = 3,0 

- Als er meer smaakjes zijn 

- Vrij duur 

Zou je ze aanraden aan 
familie/vrienden?  

Gem. = 3,8 

+ Veel beter voor het milieu! 

 


