
 

Motivering klacht 
 

Inleiding 
Rain is een Amerikaans bedrijf dat via multi level marketing producten verkoopt op basis van zaden. 

Nederland heeft verschillende distributeurs. Op internet en social media worden uiteenlopende 

voedings- gezondheids- en zelfs medische claims gebruikt om de producten te verkopen. Vaak 

bestaat de onderbouwing uit eigen ervaringen. In Nederland is er geen vertegenwoordiger van Rain. 

Het is ondoenlijk om tegen alle distributeurs die, in mijn optiek, de regels overtreden een klacht in 

te dienen. Toch vind ik het een serieus probleem omdat ze een behoorlijke rijkwijdte hebben met 

netwerkmarketing als verkoopmodel. Om die reden heb ik één Rain distributeur gekozen waartegen 

ik een klacht wil indienen. Het gaat in deze klacht om de producten Rain Soul en Rain Core die 

worden aangeboden door Ingrid Kemner op de website http://rain-producten.nl/ (zie bijlage). De 

klacht heeft grotendeels betrekking op informatie op haar website die is overgenomen van officiële 

Rain-brochures (zie bijlagen). Hiermee wil ik bereiken dat de klacht en beslissing voor meerdere 

Rain-distributeurs van toepassing is.   

 

Wat is Rain? 
De ingrediënten zijn: 

 

Rain Soul 

 Water  

 Zwart komijnzaad 

 Zwart frambozenzaad 

 Chardonnay druivenpitten 

 D-ribose 

 Trans-resveratrol 

 Rietsuikerrietsap  

 Xantaangom 

 Citroenzuur  

 Melkzuur 

 Xylitol 

 

Rain Core 

 Water 

 Zwart komijnzaad 

 Mariadistelzaadcore 

 Veenbessenzaad 

 Boerenkool 

 Chlorella 

 Spirulinna 

 Tarwegras 

 Paardenbloem 

 Aloë Vera 

 Rietsuikerrietsap  

 Xanthaangom 

 

De kracht zou zitten in de zaden. Op de website staat geschreven [1]: 

“Zaden zijn de meest geconcentreerde vorm van voeding die in de natuur voorkomt. Rain 

International is de eerste die de geconcentreerde kracht van de zaden in hun meest 
ongewijzigde staat benut om heerlijke, krachtige pakjes met pure voeding te maken.” 

Gezondheids- en voedingsclaims  
Er worden op de website op twee verschillende manieren gezondheidsclaims gemaakt. Eén manier 

bestaat uit het maken van gezondheidsclaims voor de verse zaden en andere ingrediënten. 

Bijvoorbeeld dat zwart komijnzaad de weerstand verhoogt. De andere manier bestaat uit 

gezondheidsclaims voor de producten Rain Core en Rain Soul zelf. 

 
Rain Soul 

Op de website worden uiteenlopende gezondheidsvoordelen genoemd van zaden en de stofjes die 

erin zitten [1]: 

 

 “Zwart komijnzaad is een adaptogeen – wat betekent dat het de weerstand van het menselijk 

lichaam verhoogt.” 

 “Honderden studies zijn op zwart komijnzaad uitgevoerd waaruit blijkt dat de verbindingen 

van de zaden met de bestrijding van gezondheidsproblemen helpen.” 

 “Zwarte framboos zaden bevatten fytonutriënten waaronder ellagitannine en anthocyanen. 

Dit zijn krachtige antioxidanten die vele lichaamsfuncties helpen ondersteunen en de algehele 

goede gezondheid verbeteren.” 

 “Onderzoek heeft aangetoond dat zwart frambooszaadolie de gezonde lichaamsfuncties 

ondersteunt.” 

http://rain-producten.nl/


 

 “Proanthocyanidinen zijn bijzonder waardevol voor de gezondheid van de hersenen en 

cognitieve functies als gevolg van het smoren van vrije radicalen en tegen collageen 

beschermingseffecten.” 

 “Chardonnay druivenpitten hebben grote ontstekingsremmende voordelen en dragen bij aan 

een optimaal lichaamsgewicht en stralende huidskleur.” 

 

Vervolgens staan er ook redenen genoemd om Rain Soul te gebruiken, op basis van bovenstaande 

gezondheidsvoordelen [1]. De volgende gezondheids- en voedingsclaims zijn echter niet toegestaan: 

 

 “Kan ontstekingsprocessen effectief verminderen in het lichaam” 

 “Neutraliseert de schade van vrije radicalen” 

 “Grote bron van Resveratrol” 

 “Versnelt de regeneratie processen in het lichaam” 

 “Diverse en hoogwaardige voedingsstoffen” 

 “Draagt bij aan een optimaal lichaamsgewicht” 

 “Kan de veroudering van cellen aanzienlijk vertragen” 

 “Helpt DNA-schade te verminderen” 

 “Verlevendigt de huidskleur” 

 “Ondersteunt de cardiovasculaire functies” 

 “Toename van energie, prestatie en uithoudingsvermogen” 

 “Uitstekende bron van essentiële vetzuren” 

 “Vermindert spierpijn na trainingen” 

 “Verhoogt het welzijn” 

 
Rain Core 

Op de website worden uiteenlopende gezondheidsvoordelen genoemd van zaden en de stofjes die in 

Rain Core zitten. Voor een deel overlappen ze die van Rain Soul doordat dezelfde ingrediënten erin 

zitten [1]: 

 

 “Zwart komijnzaad is een adaptogeen – wat betekent dat het de weerstand van het menselijk 

lichaam verhoogt.” 

 “Honderden studies zijn op zwart komijnzaad uitgevoerd waaruit blijkt dat de verbindingen 

van de zaden met de bestrijding van gezondheidsproblemen helpen.” 

 “Aloë Vera kan een krachtig middel zijn. Het kan helpen om de spijsvertering en/of het 

darmstelsel te kalmeren.” 

 “Klinische studies hebben bevestigd dat tarwegrassap en tarwegrasextract diverse 

gezondheidbevorderende eigenschappen hebben. Tarwe gras werkt als een krachtige 

antioxidant.” 

 “Mariadistel is één van de meest krachtige leverontgiftende middelen van de wereld. Veel 

mensen hebben door het gebruik van Mariadistel een indrukwekkende verbetering van 

diverse gezondheidsproblemen gezien.” 

 “Studies in de afgelopen tien jaar alleen al hebben aangetoond dat regelmatige consumptie 

van spirulina bij kan dragen tot een verbetering van de hersenfunctie, kunnen helpen bij het 

verbeteren het aantal witte bloedcellen, antistoffen stimuleren, de gezondheid van de lever 

stimuleren en nog veel meer.” 

 “De wortels, het sap en de bladeren van de paardebloem hebben een heilzame werking op 

het lichaam, variërend van het verbeteren van de leverfunctie tot aan het bestrijden van 

huidaandoeningen.” 

 

Vervolgens staan er ook redenen genoemd om Rain Core te gebruiken [1]. Die gezondheidsclaims 

zijn echter niet toegestaan: 

 

 “Beschermende werking tegen DNA-schade”  

 “Helpt je lichaam vitamine C en E op te nemen”  

 “Ondersteunt een gezond immuunsysteem”  

 “Ondersteunt de bloedtoevoer naar de hersenen” 

 “Ondersteunt een gezonde werking van de lever”  

 “Ondersteunt de mitochondriale functie (mitochondriën zijn de energiefabriekjes van de cel”  

 “Helpt met het behouden van de bloedsuikerspiegel (indien binnen de normale grens)”  



 

Gezondheidsclaims zijn niet toegestaan 
De talrijke gezondheidsclaims die worden gemaakt zijn niet toegestaan door de Europese 

Commissie.  

Sommige gezondheidsclaims gaan weliswaar over de ingrediënten of stofjes in het algemeen en niet 

direct over Rain Core of Rain Soul, maar de relatie is onmiskenbaar. Er wordt duidelijk gemaakt dat 

die ingrediënten en stofjes ook in Rain Soul en/of Rain Core zitten en verantwoordelijk zijn voor de 

gezondheidsvoordelen. De consument wordt daardoor misleid. Het is namelijk denkbaar en 

aannemelijk dat de gemiddelde consument de genoemde gezondheidsvoordelen ook op Rain Core en 

Rain Soul betrekt en daardoor tot koop over zal gaan die hij.zij anders niet gemaakt zou hebben. 

Ook die gezondheidsclaims kunnen daardoor als commercieel worden gezien met de bijbehorende 

regelgeving en niet als informatief. 

 

Geheel onduidelijk is overigens of bepaalde stofjes wel aanwezig zijn in het eindproduct en in welke 

hoeveelheden (in een portie Rain Core en Rain Soul zit tussen 2-3,5 gram aan zaden). Rain Soul zou 

bijvoorbeeld een uitstekende bron zijn van essentiële vetzuren, maar hoeveel erin zitten (en welke 

esentiële vetzuren) is onduidelijk. Regelmatige consumptie van spiruline zou de hersenfunctie 

verbeteren. Die gezondheidsclaim is niet toegestaan, maar onduidelijk is ook hoeveel spiruline erin 

zit. Feitelijk is dus totaal onbekend wat er precies in Rain Core en Rain Soul zit en in welke 

hoeveelheden, terwijl wordt gesteld dat er talrijke voedingsstoffen inzitten die verantwoordelijk zijn 

voor uiteenlopende gezondheidsvoordelen.  

 

Voordelen koud persen onduidelijk  
Dankzij het koud persen zouden de voedingsstoffen behouden blijven [1]: 

 

“Rain behoudt de krachtige voordelen van zaden door gebruik te maken van een koude 

persing zodat voedselrijke oliën en meel uit zaden kunnen worden gewonnen zonder gebruik 

te maken van chemicaliën en hoge warmte (die de voedingswaarde effectief kunnen doen 

verminderen). De door Rain toegepaste verwerkingsmethode levert de hoogste kwaliteit 

bestanddelen op met de meest krachtige voordelen.” 

 

Eén van de redenen waarom zaden een gezond imago hebben zijn de onverzadigde vetzuren die 

erin zitten. Tijdens het koud persen worden die vetzuren eruit gehaald en waarschijnlijk ook andere 

stoffen. Het is onduidelijk of de voedingsstoffen daadwerkelijk behouden zijn gebleven, terwijl dat 

wel wordt gesteld.  

 

Klachten samengevat 
De volgende drie klachten wil ik neerleggen bij de Reclame Code Commissie (zie bijlage): 

 

1. Gezondheidsclaims voor zaden en andere ingrediënten waarmee de indruk wordt gewekt dat 

ze ook van toepassing zijn op Rain Core en Rain Soul. Deze zijn in een commerciële context 

niet toegestaan. Het gaat om de volgende gezondheidsclaims: 
 

 “Zwart komijnzaad is een adaptogeen – wat betekent dat het de weerstand van het 

menselijk lichaam verhoogt.” 

 “Honderden studies zijn op zwart komijnzaad uitgevoerd waaruit blijkt dat de 

verbindingen van de zaden met de bestrijding van gezondheidsproblemen helpen.” 

 “Zwarte framboos zaden bevatten fytonutriënten waaronder ellagitannine en 

anthocyanen. Dit zijn krachtige antioxidanten die vele lichaamsfuncties helpen 

ondersteunen en de algehele goede gezondheid verbeteren.” 

 “Onderzoek heeft aangetoond dat zwart frambooszaadolie de gezonde lichaamsfuncties 

ondersteunt.” 

 “Proanthocyanidinen zijn bijzonder waardevol voor de gezondheid van de hersenen en 

cognitieve functies als gevolg van het smoren van vrije radicalen en tegen collageen 

beschermingseffecten.” 

 “Aloë Vera kan een krachtig middel zijn. Het kan helpen om de spijsvertering en/of het 

darmstelsel te kalmeren.” 



 

 “Klinische studies hebben bevestigd dat tarwegrassap en tarwegrasextract diverse 

gezondheidbevorderende eigenschappen hebben. Tarwe gras werkt als een krachtige 

antioxidant.” 

 “Mariadistel is één van de meest krachtige leverontgiftende middelen van de wereld. Veel 

mensen hebben door het gebruik van Mariadistel een indrukwekkende verbetering van 

diverse gezondheidsproblemen gezien.” 

 “Studies in de afgelopen tien jaar alleen al hebben aangetoond dat regelmatige 

consumptie van spirulina bij kan dragen tot een verbetering van de hersenfunctie, kunnen 

helpen bij het verbeteren het aantal witte bloedcellen, antistoffen stimuleren, de 

gezondheid van de lever stimuleren en nog veel meer.” 

 “De wortels, het sap en de bladeren van de paardebloem hebben een heilzame werking 

op het lichaam, variërend van het verbeteren van de leverfunctie tot aan het bestrijden 

van huidaandoeningen.” 

 “Chardonnay druivenpitten hebben grote ontstekingsremmende voordelen en dragen bij 

aan een optimaal lichaamsgewicht en stralende huidskleur.” 

 

2. De gezondheids- en voedingsclaims die specifiek voor Rain Core en Rain Soul worden 

genoemd zijn niet toegestaan. Het gaat om de volgende gezondheids- en voedingsclaims: 

 

Rain Soul 

• “Kan ontstekingsprocessen effectief verminderen in het lichaam” 

• “Neutraliseert de schade van vrije radicalen” 

• “Grote bron van Resveratrol” 

• “Versnelt de regeneratie processen in het lichaam” 

• “Diverse en hoogwaardige voedingsstoffen” 

• “Draagt bij aan een optimaal lichaamsgewicht” 

• “Kan de veroudering van cellen aanzienlijk vertragen” 

• “Helpt DNA-schade te verminderen” 

• “Verlevendigt de huidskleur” 

• “Ondersteunt de cardiovasculaire functies” 

• “Toename van energie, prestatie en uithoudingsvermogen” 

• “Uitstekende bron van essentiële vetzuren” 

• “Vermindert spierpijn na trainingen” 

• ”Verhoogt het welzijn” 

 

Rain Core 

 “Beschermende werking tegen DNA-schade”  

 “Helpt je lichaam vitamine C en E op te nemen”  

 “Ondersteunt een gezond immuunsysteem” 

 “Ondersteunt de bloedtoevoer naar de hersenen”  

 “Ondersteunt een gezonde werking van de lever”  

 “Ondersteunt de mitochondriale functie (mitochondriën zijn de energiefabriekjes van 

de cel”  

 “Helpt met het behouden van de bloedsuikerspiegel (indien binnen de normale grens)” 

 

3. Er is niet aangetoond dat door koud persen de voedingsstoffen behouden zijn gebleven of er 

uberhaupt inzitten, terwijl dit wel wordt gesteld. Dit is een belangrijk marketingsonderdeel 

waarmee consumenten tot aankoop worden verleid.  

 

 

Referentie 
1. http://rain-producten.nl/  

 

http://rain-producten.nl/

