
 

Hoe wordt haargel gemaakt? 
Van hars tot tube 
 
Grote kans dat jij je haar 's ochtends in model brengt met een flinke klodder gel! Maar 
weet je eigenlijk hoe gel gemaakt wordt? 
 
De gel in jouw haar wordt met liters tegelijk gemaakt in de fabriek. In de blender gaat 
water zonder minerale zouten, vermengd met glycerine om de gel te laten glanzen. In een 
andere blender stoppen ze dit geleiachtige spul dat de gel dikker moet maken. Dan een 
vloeibaar conserveringsmiddel en kleurstof om het zijn mooie gele kleur te geven  

Hoe kan gel ons haar in model brengen? Dat doet het bestanddeel hars. Deze vloeistof is 
ook belangrijk: het is soda en het stabiliseert de PH-waarde van de gel, zodat het veilig te 
gebruiken is. 

Nu wordt de reukstof gewogen, want gel moet natuurlijk wel lekker ruiken. Herinner je je 
de gelei van daarnet nog?  Dat wordt nu aan ons mengsel toegevoegd. Dan komen de 
reukstof en het water erbij. Dat wordt 20 minuten gemengd. 

Tijd om de gel te testen! 

Perfect resultaat: het monster wordt goedgekeurd. Onze gel blijft een paar dagen in deze 
transparante zakken zitten. Voordat het verpakt wordt moet de gel nog een paar tests 
ondergaan.  

Onze gel is bijna op zijn eindbestemming aangekomen. Het gaat in een grote spuit. Een 
warme pers sluit de tubes. Daarna wordt het verpakt en vervoerd naar de winkels waar 
het in de schappen terecht komt. 
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