
 

Resultaten testpanel hetkanWEL – Food for Skin  

Drie deelnemers van het hetkanWEL testpanel hebben een proefpakket getest van de 

huidverzorging van Food for Skin. Over de site zijn de testers erg positief, ze vinden het 

een duidelijke site met een mooie boodschap en visie die fijn is in gebruik. Een aanvulling 

die wordt meegegeven is wellicht een overzicht van de producten op de homepagina 

met mogelijkheid tot doorklikken. Bij het beoordelen van het product hebben de testers 

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. Samenvattend gaf een respondent mee als boodschap: Mooie 

producten, mooie visie. Ga zo door! 

HUIDVERZORGINGSPRODUCTEN FOOD FOR SKIN 

Criterium Gemiddelde 
score 

Opmerkingen 

Hoe belangrijk vind jij het om te 
weten wat er in je 
huidverzorgingsproducten zit? 

 

Gem. = 4,3 

+ Geen diertesten 

+ Geen plastics 

Hoe belangrijk vind jij het dat het 
100% natuurlijk is? 

 

Gem. = 4,7 

 

Wat vind je van het ontwerp van 
de producten?  

Gem. = 4,3 

+ Mooie flesjes, leuke icoontjes 

- Verschil tussen serum en 
cleanser lastig te zien 

Wat vind je van de geur van de 
producten? 

Carrot cleanser – Gem. = 3,7 
Tomato base crème – Gem. = 2,3 
Serum – Gem. = 2,7 

• Pompoen serum – redelijk lekker 
• Komkommer serum – matig 
• Avocado serum - redelijk lekker 

Vind je de producten makkelijk 
in gebruik?  

Gem. = 4,3 

- Pompje voor crème zou nog 
handiger zijn 

Passen de producten naar jouw 
idee goed bij je huid? 

 

Gem. = 4,0 

Normale huid – ja 

Gemengde huid – ja 

Gevoelige huid - ja 

Beschermt de Tomato base 
crème je huid goed?  

Gem. = 3,3 

+ Voelt prettig en wordt goed 
opgenomen 

- Geen factor 

Reinigt de Carrot cleanser je 
huid goed?  

Gem. = 3,7 

+ Huid voelt schoon 

Voedt het serum je huid goed? 
 

Gem. = 4,0 

+ Huid voelt zacht en rustig 



 

Merk je een verbetering aan je 
huid sinds het gebruik van de 
producten? 

 

Gem. = 3,0 

+ Rustige en egale huid 

+ Zachter 

- Wel wat puistjes  

Zou je de producten in je 
dagelijkse routine toevoegen?  

Gem. = 3,3 

+ Producten hebben goed 
verhaal 

- Geur crème en serum niet 
lekker genoeg 

Zou je de producten nog eens 
aanschaffen? 

Ja – 67% 

Nee – 33% 

 

Zou je de producten van Food 
for Skin aanraden aan familie 
en/of vrienden? 

Ja – 67% 

Misschien – 33% 

 

 


