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Hamarosan Európában is megindul a Honest Company termékeinek forgalmazása. Jessica Alba cége
érdeklődésünkre elárulta, hol lesznek megvásárolhatók a saját fejlesztésű készítmények.
Kapcsolódó cikkek:
Anna Easteden: The woman with 9 lives [2]
Elbűvölő alkotó energia: Anna Easteden [3]
Megindítóan szép film nyerte a Titanic Nemzetközi Filmfesztivált [4]

A hollywoodi színésznő nemrég saját Instragram profilján jelentette be, hogy a természetes
összetételű termékeket gyártó cége, a Honest Company belép az Európai Unió piacára. Az expanzió
ugyanakkor első körben csak a Honest Beauty, vagyis a szépségápolási termékekkel indul, egyelőre
hét uniós országban. A lépés már jó ideje benne volt a levegőben, azonban joggal lehetett azt
feltételezni, hogy a Honest Company először a babahigéniai és babaápolási készítményekkel jelenik
meg az öreg kontinensen, mivel eredetileg ezekkel a termékekkel kezdte meg működését a cég.
A Honest Company Európa legjelentősebb szépségápolási termékek forgalmazójával, a német
Douglas-szal kötött megállapodást a Honest Beauty termékek árusításáról. A cégnek több mint 2500
üzlete van kontinensünkön, de először a német, francia, spanyol, olasz, holland, osztrák és lengyel
vásárlók találkozhatnak Jessica Alba termékeivel, 2019 tavaszától – árulta el a Melano.hu
érdeklődésére a cég PR ügynöksége. A magyar vásárlók sajnos egyelőre nem, holott a Douglasnak
van magyarországi érdekeltsége.
„Az igény a természetes kozmetikumokra folyamatosan nő itt az Egyesült Államokban, valamint
külföldön” – hangsúlyozta Nick Vlahos, a Honest Company vezérigazgatója. Hozzátette: „A Douglas-ra
hosszútávú partnerként tekintünk annak érdekében, hogy a Honest Company ikonikus, globális
márkává válhasson. Üzleti tevékenységünk kiterjesztésével több embert érthetünk el több helyen,
ami fontos része azon küldetésünknek, hogy segítsük az embereket az egészséges és
kiegyensúlyozott életmód megvalósításában”.

A Douglasban a legújabb 2.0 Honest Beauty termékcsalád fog megjelenni. A smink és bőrápolási
termékeket először 2015-ben mutatták be, azokat a kismamákat megszólítva, akik adalék- és
vegyszermentes kozmetikumokat részesítenek előnyben a terhesség, illetve a szoptatás ideje alatt.
Az Európában forgalmazásba kerülő termékcsaládot a vásárlói visszajelzések és a változó igények
alapján frissítették fel. A Honest Beauty termékek konzisztenciát és biztonságot nyújtanak anélkül,
hogy a hölgyeknek mélyen a zsebükbe kellene nyúlniuk.
A Honest Company az elmúlt időszakban megduplázta innovációinak számát. 2017-ben a cég házon
belül megépítette saját szépség laboratóriumát, hogy helyben végezhesse a különböző kutatásokat és
fejlesztéseket. A felfrissített szépségápolási termékvonal már az első olyan innováció, melyet az új
laboratóriumban fejlesztettek ki és teszteltek le. A legutóbbi, 200 millió dollár értékű tőkeinjekcióval mely az L.Catterton magántőke-befektetési vállalkozástól érkezett – a Honest Company
felgyorsíthatja saját innovációs kezdeményezéseit annak érdekében, hogy még több új és
továbbfejlesztett termékkel jelenhessen meg a piacon.

A Honest Company-t 2011-ben alapította három szakemberrel együtt a 37 éves hollywoodi színésznő,
Jessica Alba, aki jelenleg 3 gyermek édesanyja. A cégcsoport jelenleg a babahigéniai és babaápolási,
a szépségápolási, valamint háztartási termékek piacán van jelen az USÁ-ban, illetve Kanadában. A
cégcsoport weblapján egyelőre nem elérhető az európai kiszállítás opciója, de egyes információk
szerint dolgoznak azon, hogy ez lehetővé váljon. Az európai vásárlók jövő év elejétől biztosan kézbe
vehetik az első Honest Beauty termékeket.
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