
 

PERSBERICHT  

DE TUINEN ALOË VERA DAG- & NACHTCRÈME ‘BESTE PRODUCT VAN HET JAAR 2015-2016’ 

De winnaars van de verkiezing ‘Beste Product van het Jaar Nederland 2015-2016’ zijn gisteren, 

woensdag 16 december, bekend gemaakt. De Tuinen Aloë Vera Dag- & Nachtcrème is de grote 

winnaar in de categorie Gezichtsverzorging. 

30.000 Nederlanders hebben gestemd op het 

verzorgingsproduct van De Tuinen, die het opnam 

tegen L’Oréal en Garnier.  

“Wij zijn bijzonder blij met deze prijs.” Aldus een trotse 

Algemeen Directeur Colinda Hoegee. “Dit product is 

al meer dan 35 jaar dé favoriet van onze klanten. 

Door de jaren heen is het drie keer van uiterlijk 

veranderd, maar de inhoud is precies hetzelfde 

gebleven. Op jaarbasis maken wij meer dan 100.000 

klanten blij met dit product. Met het winnen van deze 

prijs hebben we een nog steviger fundament om de 

verzorgingslijn van de ‘De Tuinen’ te blijven 

ontwikkelen en uit te breiden.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALOË VERA DAG- & NACHTCRÈME 

Het sap van de Aloë Vera plant is rijk aan vitaminen en werkt verzachtend, vochtregulerend en 

ondersteunt het herstellend vermogen van de huid. De Tuinen Aloë Vera Dag- en Nachtcrème 

bevat 70% Aloë Vera concentraat. De antioxidanten uit Groene Thee beschermen de huid tegen 

de schadelijke invloeden van buitenaf. Alle verzorgingsproducten van De Tuinen zijn vrij van 

parabenen, Sodium Lauryl Sulphate en microplastics. 

 

OVER BESTE PRODUCT VAN HET JAAR 

Beste Product van het Jaar is een groot consumentenonderzoek waarbij consumenten bepalen wat 

de beste producten zijn. Wordt een product als beste door de consumenten beoordeeld, dan mag 

het product zich een jaar lang Beste Product van het Jaar Nederland noemen. De verkiezing Beste 

Product van het Jaar Nederland werd dit jaar voor een tweede keer georganiseerd.  

 

 
Einde Persbericht 

 

Algemeen Directeur Colinda Hoegee en Marketing Executive Nienke Ooms 



 

Holland & Barrett Nederland (voorheen De Tuinen B.V.) is een landelijke keten van 

gezondheidswinkels, met een unieke winkelformule die aansluit op de huidige maatschappelijke 

ontwikkeling, waarin kwaliteit van leven op een natuurlijke en evenwichtige manier een steeds 

belangrijkere plaats inneemt. Het te verkrijgen assortiment bestaat uit voedingssupplementen, 

gezonde voeding, sportvoeding, glutenvrije producten, supervoeding, verschillende soorten theeën, 

kruidensoorten en een brede range aan verzorgings- en relax producten. De naam De Tuinen B.V. is 

sinds 1 mei 2015 veranderd in Holland & Barrett B.V.  

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:                                                                          

Holland & Barrett Benelux, afdeling Marketing & Communicatie 

Telefoonnummer: 0251 257048 

E-mail: nienkeooms@hollandandbarrett.com 

 


