
Handzeep vloeibaar 
 

 
 
Urtekram No Perfume Vloeibare handzeep 

 Gebruiken: Bruikbaar op de dag dat je bij Lennie werkt zelf 
 Te koop bij: natuurwinkel, www.geenparfum.nl, 
www.purenature.de Richtprijs april 2011: € 8,25 (480 ml). 

 

 

 
Urtekram  Olive Vloeibare handzeep: 

 Test: Dit product moet Lennie nog testen. Mogelijk kun je het 
gebruiken op dagen dat je niet bij Lennie werkt. 

 Lichte lavendelgeur 
 Tekst van www.urtekram.dk: Nourishing and protective hand and 
body care with a lovely scent of French lavender. 

 Te koop bij: natuurwinkel. Richtprijs april 2011: € 6,90 (245 ml). 
 



 

 
 
Urtekram  Aloë Vera Vloeibare Handzeep: 

 Test: Lennie heeft dit product nog niet getest. Mogelijk kun je het 
gebruiken op dagen dat je niet bij Lennie werkt. 

 Lichte pepermunt- en sinaasappel geur 
 Te koop bij: natuurwinkel. Richtprijs april 2011: € 7,99 (500 ml). 

 

 
 
Urtekram brown sugar handsoap 

 Test: Dit product is nog niet door Lennie getest en ze wil het 
graag testen voor je het gaat gebruiken. Waarschijnlijk kun je het 
gebruiken op dagen dat je niet bij Lennie werkt. 

 Geur: Lichte lavendel en eucalyptus geur 
 Te koop bij: natuurwinkel. Richtprijs april 2011: € 7,99 (480 ml). 

 



 
Urtekram Himalaya Zout Handzeep 

 Test: Dit product is nog niet door Lennie getest en Lennie wil het 
graag testen voor je het gaat gebruiken. Waarschijnlijk kun je het 
product ook op dagen dat je bij Lennie werkt gebruiken. 

 Tekst van www.urtekram.dk: Clean, soft hands and a fresh boost 
of aromatic rosemary. Mineral rich Himalaya salt is well hidden in 
soft bubbles for smooth skin. 

 Te koop bij: natuurwinkel. Richtprijs april 2011: € 7,99 (480 ml). 
 

 
 

             
Aleppo Vloeibare Olijfolie Zeep 

 Lennie wil dit product graag testen voor je het gaat gebruiken. 
Mogelijk kun je het product ook op dagen dat je bij Lennie werkt 
gebruiken. 

 Tekst van www.geenparfum.nl: De vloeibare Aleppo zeep wordt 
al meer dan 1000 jaar op traditionele wijze in Aleppo, Syrie 



vervaardigd. Aleppo zeep is een aanrader voor mensen met 
huidklachten zoals, jeuk, eczeem, acne etc. Aleppo vloeibare 
Olijfoliezeep reinigt de huid met behoud van het huidvet. 
Daarnaast is de zeep uitermate geschikt voor de reiniging van 
het haar. 100% plantaardig en biologisch afbreekbaar. 

 Te koop bij: www.geenparfum.nl. Er is een versie met een 
pompje en een versie met een spuitdop. Richtprijs april 2011: € 
7,95 (250 ml). 

 
 

 

 
Pure Nature Vloeibare Zeep 

 Bruikbaar: Dit product is bruikbaar op dagen dat je bij Lennie 
werkt. 

 Te koop bij www.purenature.de . Richtprijs: € 6,95 (300 ml). 
 
 

 
Sodasan Organic Liquid Vegetable Oil Soap 



 Lennie wil dit product graag testen voor je het gaat gebruiken. 
Waarschijnlijk kun je het product ook op dagen dat je bij Lennie 
werkt gebruiken. 

 Te koop bij www.purenature.de en bij sommige natuurwinkels. 
Richtprijs 2011: € 6,99 (1 liter).  

 
Dr. Bronner Vloeibare Zeep 

 Lennie wil dit product graag testen voor je het gaat gebruiken. 
Waarschijnlijk kun je het product ook op dagen dat je bij 
Lennie werkt gebruiken. 

 Tekst van www.geenparfum.nl: Dr. Bronner vloeibare zeep 
ongeparfumeerd is plantaardig, volledig biologisch 
afbreekbaar en Fairtrade. Een alleskunner: douchen, 
shampoo, badschuim, scheren, wassen. 

 Te koop bij: www.geenparfum.nl . Richtprijs april 2011: € 9,99 
(236 ml). 

 
 

 
Klar Wasnoten Vloeibare Handzeep 

 Lennie wil dit product graag testen voor je het gaat gebruiken. 
Mogelijk kun je het product ook op dagen dat je bij Lennie werkt 
gebruiken. 

 Tekst van www.geenparfum.nl: Deze handzeep op basis van 
wasnoten reinigt de handen mild en verzorgend. PH neutraal en 
zonder geur, geschikt voor de zeer gevoelige huid. Reinigt 
zonder de huid uit te drogen, daarnaast ook vriendelijk voor het 
milieu.  



 Te koop bij: www.geenparfum.nl,  www.purenature.de. Richtprijs 
april 2011: € 5,50 (240 ml). 

 
 

 
 

 
Sonett Neutraal Vloeibare Handzeep 

 Bruikbaar: Dit product is bruikbaar op dagen dat je bij Lennie 
werkt. 

 Te koop bij: natuurwinkel, www.geenparfum.nl. Richtprijs april 
2011: € 5,25 (? ml). 

 

 
De Traay handzeep hypoallergeen 

 Test: Dit product wil Lennie graag testen voor je het gaat 
gebruiken. Waarschijnlijk kun je het gebruiken op dagen dat je 
niet bij Lennie werkt. Mogelijk ook op dagen dat je bij Lennie 
komt. 



 Tekst van www.detraay.com: Allergeen-vrije handzeep met een 
zeer milde werking, speciaal ontwikkeld voor de gevoelige huid.  

 Geur: Lichte cederhout en vanille geur 
 Van de overige De Traay handzepen kan Lennie niet goed 
inschatten in hoeverre ze bruikbaar zijn. Ze probeert het graag 
voor je uit. 

 Te koop bij: natuurwinkel. Richtprijs april 2011: € 4,95 (300 ml). 
 
Overige handzepen 

 Neutral wasgel met pompje. Richtprijs april 2011: € ? (.. ml). 
  

 


