


Wat is LoofCo?

PLASTIC 
VRIJ!

LoofCo werd in 2017 door NatBrands
opgericht. In samenwerking met 
traditioneel geschoolde leveranciers van 
Loofah in Egypte, kokosnoot in Sri Lanka, 
was hun missie om producten te creëren
om het gebruik & afval van 
huishoudplastic te helpen verminderen, 
inclusief de microplastic deeltjes die 
vrijkomen door plastic sponzen en
borstels. LoofCo's plasticvrije
assortiment sponzen, borstels, doekjes
& zeepjes voor de afwas, huishoudelijke
reiniging & het lichaam zijn eenvoudige
manieren om het plastic gebruik in huis 
te verminderen. 

Gemaakt van duurzame plantaardige vezels
en geïnspireerd op de traditionele plasticvrije
reiniging, bewezen door verschillende
generaties. De LoofCo producten zijn
biologisch afbreekbaar of recyclebaar en een
alternatief voor plastic producten. De 
afwaszepen met biologische kokosolie vullen
het assortiment aan en besparen plastic 
flessen afwasmiddel.



Onze normen:
Milieuvriendelijk
• Duurzame grondstoffen: Kokosnoot, loofah, katoen en rubberhout van de 

rubberboom absorberen CO2 tijdens de groei.

• Duurzame landbouwpraktijken: Naar de strengste milieueisen verbouwde, 
biologisch geteelde grondstoffen.

• Plasticvrij: Vervangt massaal geproduceerde plastic afwasborstels en sponzen die 
niet biologisch afbreekbaar zijn. Onze afwaszeep bespaart plastic flessen
afwasmiddel.

• Biologisch afbreekbaar en recyclebaar: Loofah, kokosnoot, katoen & 
rubberhout zijn biologisch afbreekbaar en kunnen worden gecomposteerd. De 
stalen kern van de borstel kan worden gerecycled. FSC papier, kartonnen
verpakking zijn ook composteerbaar. 

• CO2 neutrale verzending: Gecertificeerd Carbon Neutral met CO2 compensatie
door investering in eco projecten. NatBrands is gecertificeerd door Carbon 
Neutral Britain.

• Loofah’s worden plat gemaakt voor transport: Verdere CO2 wordt bespaard
door onze loofah’s plat te maken voor transport. 

• Minder afval: We gebruiken zo veel mogelijk materiaal van elke loofah kalebas. 
Kokosnootschillen die anders zouden worden verbrand, worden verwerkt tot 
afwasschrobbers. Rubberhout van bomen die geen rubber meer produceren, 
wordt verwerkt tot borstelstelen.

Ethical
• Ethisch handelsbeleid: Een strikt ethisch handelsbeleid wordt nageleefd in 

onze toeleveringsketen met betrekking tot normen voor werkgelegenheid & 
milieubeheer.

• Traditioneel: Geïnspireerd door reinigingsmethoden en -ontwerpen die al 
generaties lang beproefd en getest zijn, voordat plastic het overnam!

• Handgemaakt: Kokosproducten worden vakkundig gemaakt in Sri Lanka, 
loofah producten worden gekweekt en gemaakt in Egypte. LoofCo creëert
werkgelegenheid, ondersteunt boeren en houdt traditionele ambachtelijke
vaardigheden en lokale gewassen in stand.

• Eerlijk ingekocht: Boeren en productiemedewerkers worden eerlijk behandeld
met lonen en voordelen die hoger zijn dan de normale tarieven. Er worden
geen kinderen tewerkgesteld. 

• Relaties: Wij waarderen onze leveranciers en klanten en bouwen wederzijds
ondersteunende en samenwerkende langdurige relaties op. 

• Veganistisch: Sommige kokosnootproducenten gebruiken apen om te helpen
bij hun oogst. De kokosnoten van LoofCo worden niet op deze manier geoogst. 
LoofCo-producten zijn geregistreerd bij de Vegan Society. 

• Getest op veiligheid: Onafhankelijk getest op werkzaamheid en bacteriële
veiligheid in vergelijking met veelgebruikte plastic sponzen en schuursponsjes. 
Ze presteren goed op alle punten.



Onze ruwe grondstoffen:
Loofah
• LoofCo producten worden gemaakt van Egyptische Loofah (Loofah 

Aegyptiaca). Loofah is een sterk groeiende klimplant uit dezelfde familie als
de komkommer (dus geen zee-organisme zoals veel mensen denken!)

• Wanneer de loofah rijp is, ontwikkelt de binnenkant van de loofah plant een
netwerk van vezels die perfect zijn om te reinigen en te scrubben wanneer
ze gedroogd zijn. Wij streven ernaar elk deel van de Loofah kalebas plant in 
ons productassortiment te gebruiken.

• Voor de beste textuur worden de Loofah’s zorgvuldig geoogst, gepeld, 
ontdaan van zaden en gedroogd in de zon. 

• De gedroogde Loofah’s worden op lengte gesneden en met de hand 
verwerkt tot ons unieke plasticvrije assortiment afwas-, schoonmaak- en
lichaamsponzen. Een traditie die al generaties lang wordt doorgegeven. 
LoofCo loofah’s worden plat geperst om ruimte te besparen bij transport en
opslag. 

Metalen kern
• De metalen kern van de borstels is van gegalvaniseerd staal, afkomstig uit

Sri Lanka, roest niet en is recyclebaar.

Rubberhout
• FSC-gecertificeerde rubberhouten handvaten zijn afkomstig van de Sri 

Lankaanse rubberboom (Hevea brasiliensis). LoofCo gebruikt hout van 
plantagebomen die niet langer gebruikt worden voor het winnen van latex 
voor rubber.

Kokosnoot
• LoofCo gebruikt kokosvezels en schillen van Cocos Nucifera bomen

(kokospalm) die volgens biologische normen worden geteeld in Sri Lanka. 
Dit zijn bijproducten van de productie van kokosvoedsel en -olie en
zouden anders verbrand worden.

• Kokosnootschil is de harde, inwendige schil van de kokosnoot. Kokosvezel
is het vezelige materiaal dat zich tussen de harde, inwendige schil en de 
buitenste laag van de gerijpte, bruine kokosnootschil bevindt. Kokosvezels
blijven stijf als ze nat zijn, houden vloeistoffen goed vast en geven de 
kokosnootschil extra schrobkracht.

• Kokosvezel en Kokosnootschil zijn van nature vrij van bacteriën, 
plantenziekten, schimmelsporen, onkruid, zaden en ziekteverwekkers.

Zeep
• We gebruiken biologische kokosolie om onze veganistische afwaszepen te

maken. Biologische glycerine is toegevoegd zodat de zeep mild is voor de 
huid. De geuren zijn pure essentiële oliën. Er zijn nu ook Palmolie vrije
versies beschikbaar.



LOOFAH AFWASSPONS
• Handgemaakt in Egypte van de Loofah plant met ophanglus

van Egyptisch katoentouw.

• Gebruiksaanwijzing: Wanneer de Loofah wordt
ondergedompeld in water zwelt het op tot een flexibele spons, 
zacht genoeg voor pannen met antiaanbaklaag, soepel genoeg
om in mokken te passen. Gebruik in warm water met 
afwasmiddel of LoofCo Afwaszeep. Om de spons fris te houden
tussen de gebruiksbeurten; spoelen, overtollig water uitknijpen, 
etensresten eruit schudden en ophangen aan het katoenen
lusje om te drogen. Gaat maanden mee en als hij versleten is 
kan de spons gecomposteerd worden.



LOOFAH MINI AFWASSPONS (2-pack)
• Handgemaakt in Egypte van de Loofah plant met ophanglus

van Egyptisch katoentouw.

• Gebruiksaanwijzing: Wanneer de Loofah wordt
ondergedompeld in water, wordt het zacht en zwelt het op tot 
een flexibele spons, zacht genoeg voor anti-aanbakpannen, 
flexibel genoeg om in kleinere voorwerpen te passen. Gebruik
in warm water met afwasmiddel of LoofCo Afwaszeep. Om de 
deze mini afwasspons fris te houden tussen de 
gebruiksbeurten, spoelen, overtollig water uitknijpen, 
etensresten eruit schudden en ophangen aan het katoenen
lusje om te te drogen. Gaat maanden mee en als hij versleten is 
kan hij gecomposteerd worden.



• Handgemaakt in Egypte van de Loofah plant met Egyptisch
katoenen ophanglus.

• Gebruiksaanwijzing: Wanneer de spons in water wordt
ondergedompeld, zwelt de Loofah op en wordt het een zachte
en flexibele spons. Gebruik de spons in bad of onder de 
douche op een vochtige huid met zeep of gel in zachte
ronddraaiende bewegingen om de huid te reinigen, te
verfrissen, te exfoliëren en te verkwikken. Om de Loofah spons
fris te houden tussen de gebruiksbeurten door; spoel af, knijp
overtollig water uit en laat het drogen aan het katoenen lusje. 
Gaat maanden mee en kan na gebruik worden gecomposteerd.

BODY LOOFAH SPONS 



• Handgemaakt in Egypte van de Loofah plant met Egyptisch
katoenen ophanglus.

• Gebruiksaanwijzing: Wanneer de spons in water wordt
ondergedompeld, zwelt de Loofah op en wordt het een zachte
en flexibele spons. Past netjes in de hand. Een must-have voor
het schoonmaken van modderige groenten. Gebruik met water 
op de natte schil van wortelgroenten met zachte druk om 
aarde en vuil los te maken. Om de loofah fris te houden tussen
de gebruiksbeurten door; spoel af, knijp overtollig water uit, 
schud etensresten eruit en hang te drogen aan het katoenen
lusje. Gaat maanden mee en kan na gebruik worden
gecomposteerd.

LOOFAH GROENTESPONS



BADKAMER SCHOONMAAKSPONS
• Handgemaakt in Egypte van Loofah plant met Egyptisch

katoendraad ophanglus.

• Gebruiksaanwijzing: Wanneer de spons in water wordt
ondergedompeld, zwelt de Loofah op en wordt het een zachte
en flexibele spons. Gebruiken met warm water en
reinigingsmiddel om baden, gootstenen, tegels, 
douchewanden en kranen schoon te maken. Om de loofah fris
te houden tussen de reinigingsbeurten door, spoel goed af, 
knijp het overtollige water eruit en hang hem te drogen aan
het katoenen lusje. Af en toe wassen in de wasmachine of met 
de hand. Gaat maanden mee en kan na gebruik worden
gecomposteerd.



SCHOONMAAKSPONS (Single of 2-pack)
• Handgemaakt in Egypte van de Loofah plant met Egyptisch

katoendraad ophanglus.

• Gebruiksaanwijzing: Wanneer de Loofah in water wordt
ondergedompeld, zwelt het op en wordt het een zachte en
flexibele spons. Gebruiken met warm water en reinigingsmiddel
om oppervlakken, snijplanken, baden, gootstenen, tegels en
kranen schoon te maken. Om de loofah fris te houden tussen
de reinigingsbeurten; grondig spoelen, overtollig water 
uitknijpen, en aan de lucht laten drogen aan het katoenen lusje. 
Af en toe wassen in de wasmachine of met de hand. Gaat
maanden mee en kan na gebruik worden gecomposteerd.



• Handgemaakt in Egypte van Loofahplant met Egyptisch
katoentouw ophanglus.

• Gebruiksaanwijzing: Wanneer de Loofah in het water wordt
ondergedompeld, zwelt het op tot een zacht en flexibel
sponsje. Gebruik in bad of onder de douche op een vochtige
huid met zeep of gel in zachte ronddraaiende bewegingen om 
de huid te reinigen, te verfrissen, te exfoliëren en te verkwikken. 
Om de spons fris te houden tussen de gebruiksbeurten door; 
spoel af, knijp overtollig water uit en hang te drogen aan het 
katoenen lusje. Kan worden gewassen in de wasmachine of met 
de hand. Gaat maanden mee en kan na gebruik worden
gecomposteerd.

LOOFAH BAD- EN DOUCHESPONS



LOOFAH RUG SCRUBBER
• Handgemaakt in Egypte van Loofah plant met Egyptisch

katoendraad.

• Gebruiksaanwijzing: Wanneer de spons in water wordt
ondergedompeld, zwelt de Loofah op en wordt het een zachte
en flexibele spons. Vouw de Loofah uit en dompel hem onder
in water voor een sponsachtig, zacht kompres. Voor het eerste
gebruik grondig afspoelen. Gebruik in bad of douche op een
vochtige huid met zeep of gel terwijl u de katoenen
handgrepen vasthoudt. Zachtjes de rug en het lichaam wassen
en scrubben, voor een frisse, schone huid. Om de loofah fris te
houden tussen de wasbeurten door; spoel af, knijp overtollig
water uit en hang te drogen aan het katoenen lusje. Gaat
maanden mee en kan na gebruik worden gecomposteerd.



• Met de hand gemaakt in Sri Lanka van kokosvezels en een
gegalvaniseerde roestvaste metalen kern. Met handige
katoenen ophanglus. 

• Elke handzame borstel is 10 cm in diameter en heeft de vorm
van een ronde 'donut'. Kokosvezel is het vezelachtige materiaal
dat zich onder de gerijpte bruine kokosnootschil bevindt. Door 
zijn unieke eigenschappen is het ideaal voor het maken van 
borstels. 

• Gebruiksaanwijzing: Voor het eerste gebruik grondig
uitspoelen. Dompel onder in warm water en gebruik met 
afwasmiddel of LoofCo afwaszeep. Sterk genoeg voor het 
schoonmaken van de keuken en grotere afwas. Na gebruik
afspoelen, overtollig water en etensresten eruit schudden en
aan het koordje ophangen om te drogen. Af en toe 
onderdompelen in heet water met afwasmiddel en laten drogen
om de borstel op te frissen. Gaat lang mee bij normaal gebruik
en als hij versleten is, zijn de vezels biologisch afbreekbaar en
kan de kern gerecycled worden.

KEUKENBORSTEL VAN KOKOSVEZEL



• Handgemaakt in Sri Lanka van kokosvezels met een
rubberhouten handvat.

• Gebruiksaanwijzing: Voor het eerste gebruik grondig
afspoelen. Dompel onder in warm water en gebruik met 
afwasmiddel of LoofCo Wash-Up Soap. De gebogen borstelkop
is veelzijdig genoeg voor de dagelijkse afwas en robuust
genoeg voor het schrobben van aangekoekte etenswaren. Een
recyclebaar alternatief voor plastic afwasborstels. Effectief voor
het reinigen van serviesgoed, bestek en pannen. Om de borstel
fris te houden tussen de gebruiksbeurten door; spoelen en
overtollig water uitknijpen, etensresten eruit schudden en aan
het lusje laten drogen. Af en toe onderdompelen in heet water 
met afwasmiddel en aan de lucht laten drogen om de borstel
op te frissen. 

AFWASBORSTEL VAN KOKOSVEZEL



AFWAS SCHUURPAD VAN KOKOSSCHIL
• Handgesneden in Sri Lanka uit de buitenste schil van een

kokosnoot. 
• De LoofCo Afwas schrobber is een ingenieus hulpmiddel, 

ideaal voor het verwijderen van aangebakken voedsel van 
pannen en bakplaten.

• Gebruiksaanwijzing: Voor het eerste gebruik grondig
afspoelen. Dompel onder in warm water en gebruik met 
afwasmiddel of LoofCo Afwaszeep. Laat aangebakken voedsel
eerst weken. Gebruik de schrobber om etensresten te
verwijderen. De gebogen mesachtige rand aan de voorkant, 
de robuuste hoeken aan de achterkant en de vezelige
kokosvezels aan de onderkant pakken vuile pannen met 
gemak aan. Na gebruik afspoelen en ophangen aan het 
touwtje om te drogen. Als de borstelige rand van de 
schrobber begint te rafelen, knip dit dan met een schaar af tot 
een stevige rand voor maandenlang gebruik. Als de LoofCo
afwas schrobber versleten is, kan hij worden gecomposteerd.



• Met de hand gemaakt in Sri Lanka van kokosvezels en een
gegalvaniseerde roestvaste metalen kern met ophanglus. 

• Kokosvezel is het vezelachtige materiaal dat zich onder de gerijpte
bruine kokosnootschil bevindt. De unieke eigenschappen maken het 
ideaal voor het maken van borstels. 

• Gebruiksaanwijzing: Voor het eerste gebruik grondig afspoelen. 
Dompelen in warm water en gebruiken met afwasmiddel. Na gebruik
afspoelen en overtollig water uitknijpen en aan de metalen lus laten 
drogen. De LoofCo Scrubborstel gaat bij normaal gebruik maanden mee 
en kan na slijtage gerecycled worden. Perfect voor tuin- en
huishoudklussen zoals het schoonmaken van potten, het schrobben van 
bakstenen, terrassen, tuinmeubelen of buitentegels. Na gebruik; spoel en
schud overtollig water en eventuele etensresten uit en laat de borstel
drogen aan de metalen lus. Af en toe onderdompelen in heet water met 
afwasmiddel en aan de lucht laten drogen om de borstel op te frissen. 

SCROBBORSTEL VAN KOKOSVEZEL



FLESSENBORSTEL VAN KOKOSVEZEL 
• Handgemaakt in Sri Lanka van kokosvezels gedraaid rond een

gegalvaniseerde roestvaste metalen kern met een rubberhouten
handvat.

• Gebruiksaanwijzing: Voor het eerste gebruik grondig
afspoelen. Dompelen in warm water en gebruiken met 
afwasmiddel of LoofCo afwasmiddel. Ontworpen voor het 
reinigen van potten, flessen en blikken voordat ze worden
gerecycled. Ook perfect voor het reinigen van waterflessen met 
een wijdere mond, grote glazen, vaatwasmachinefilters, messen
van sapcentrifuges en meer. Om de borstel fris te houden; spoel
en knijp het overtollige water eruit, schud alle voedselresten
eruit en laat de borstel drogen aan het touwtje. Af en toe 
onderdompelen in heet water met afwasmiddel en laten 
drogen. 



• 100g afwasmiddel in zeepvorm als alternatief voor plastic flessen
afwasmiddel.

• Maak je plasticvrije afwasroutine compleet. 

• Effectieve zeep – verwijdert vet en reinigt serviesgoed, bestek, glazen, 
pannen.

• Gemaakt door ervaren traditionele zeepmakers. 

• Mild voor de huid.

• LoofCo afwaszepen zijn ook perfect voor de handwas!

• Bevat pure biologische kokosolie & glycerine

• Veganistisch, vrij van parabenen, vrij van SLS

• Met de geur van limoen of parfumvrije versie

• Op basis van olijfolie en palmolie vrij

• Gebruiksaanwijzing: Laat de zeep schuimen met warm water op een
borstel, spons, schuurspons of doek. Was het voorwerp en spoel af. 
De zeep droog houden wanneer je het niet gebruikt.

AFWASZEEP (Palmolie vrij)



• 100g afwasmiddel in zeepvorm als alternatief voor plastic flessen
afwasmiddel.

• Maak je plasticvrije afwasroutine compleet. 

• Effectieve zeep ontvet en reinigt serviesgoed, bestek, glazen, 
pannen.

• Gemaakt door ervaren traditionele zeepmakers. 

• Mild voor de huid.

• LoofCo zepen zijn ook perfect voor de handwas!

• Bevat pure organische kokosolie & glycerine

• Veganistisch, vrij van parabenen, vrij van SLS

• Met de geur van Limoengras of de geurvrije variant

• Alleen RSPO gecertificeerde palmolie

• Gebruiksaanwijzing : Laat de zeep schuimen met warm water op een
borstel, spons, schuurspons of doek. Was het voorwerp en spoel af. 
De zeep droog houden wanneer je het niet gebruikt.

AFWASZEEP (RSPO gecertificeerde
Palmolie)


