
Biologisch afbreekbare en recyclebare 
alternatieven voor kunststof sponzen 

en borstels. 



Wat is LoofCo?
LoofCo biedt een uniek assortiment plant-based sponzen en borstels voor huishoud en per-
soonlijke verzorging. Deze milieuvriendelijke producten worden volledig gemaakt van de 
plantaardige vezels van de loofahplant en kokosnoot (Loofah + Coconut = LoofCo). Behalve 
de recyclebare metalen kern, zijn de borstels en sponzen 100% composteerbaar en biolo-
gisch afbreekbaar. LoofCo is een duurzaam alternatief voor de in massa geproduceerde 
plastic sponzen, borstels en schuursponsjes die niet biologisch afbreekbaar zijn. 

De producten van LoofCo worden vakkundig gemaakt in Sri Lanka en Egypte, geïnspireerd 
op traditionele ontwerpen die al generaties lang hun waarde hebben bewezen. Dit onder-
steunt de lokale landbouwpraktijken en productiemedewerkers. De landbouwmethoden 
van LoofCo zijn duurzaam en voldoen aan de hoogste milieunormen. 

Wat is Loofah?
Loofah is een sterk groeiende klimplant uit de kom-
kommerfamilie die rijk is aan duurzame vezels en toch 
zacht en soepel is. Onze loofah producten worden met 
de hand geoogst, geschild, van zaad ontdaan, vervol-
gens gedroogd en verwerkt. Wij voegen een katoenen 
koord toe aan de Loofah producten om ze gemakkelijk 
te laten uitlekken en drogen. 

Wat is kokosnootvezel?
Kokosnootvezel is het natuurlijk bacterieresistente, 
vezelige materiaal dat zich bevindt tussen de harde, 
inwendige schil en de buitenste bruine kokosnootschil. 
LoofCo gebruikt kokosvezels die een bijproduct zijn 
van de productie van kokosvoedsel en -olie. De kokos-
vezels worden rond een recyclebare, roestvrijstalen 
draad gewikkeld om er borstels van te maken. 





Rechthoekige spons van 
loofah met een katoenen 
ophanglus. Te gebrui-
ken met warm water en 
afwasmiddel. In water 
wordt de spons soepel, 
geschikt voor al uw af-
wasbehoeftes.

Borstel van kokosvezels met een 
handvat van rubberhout. Perfect voor 
de dagelijkse afwas en robuust ge-
noeg voor het zware schrobwerk. De 
schuine kop is ontworpen om in kop-
jes en potten te komen en om druk uit 
te oefenen om echt te schrobben op 
aangebakken voedsel! 

LOOFAH AFWASSPONS
Een plantaardige groen-
tespons met een katoenen op-
hanglus. Een must-have voor 
het schoonmaken van mod-
derige groenten. Gebruik met 
water op de natte schil van 
wortelgroenten om aarde en 
vuil los te maken. 

AFWASBORSTEL MET HANDVAT LOOFAH GROENTESPONS

Twee rechthoekige spon-
zen met ophanglusje 
van katoendraad.  Te 
gebruiken in warm wa-
ter met afwasmiddel. In 
water wordt de spons 
soepel, geschikt voor 
al uw afwasbehoeftes.

LOOFAH AFWASSPONS (2 PACK)
Lange borstel van kokosvezel met 
houten handvat. De borstel kan 
in potten, flessen en blikken ko-
men om ze schoon te maken, klaar 
voor recycling. Ook perfect voor het 
schoonmaken van waterflessen, 
theepotten, sapcentrifuges, vaat-
wasmachinefilters en nog veel meer!  

KOKOS FLESSENBORSTEL
Stevige, gemakkelijk vast te 
houden kokosvezelborstel met 
metalen ophanglus. Door zijn 
duurzaamheid en formaat is hij 
perfect voor tuinklussen zoals het 
schoonmaken van potten en het 
het schrobben van houten tuin-
meubelen, patio en buitentegels. 

KOKOS SCHUURBORSTEL

Gemakkelijk vast te houden ko-
kosvezelborstel met metalen op-
hanglus. Te gebruiken in warm 
water met afwasmiddel. Sterk 
genoeg voor het schrobben van 
pannen, klein genoeg om in kop-
jes te reiken. Effectief op servies-
goed, bestek en pannen. 

KOKOS AFWASBORSTEL 
Een kleine maar robuuste ko-
kosborstel die perfect is voor 
het schrobben van gootste-
nen, snijplanken, pannen en 
het schuren in hoeken. Gebrui-
ken met warm water en afwas-
middel of reinigingsproduct. 

KOKOS MINI SCHRUBBER
Lagen van loofah in een hart-
vorm. Gebruik deze zachte 
spons in bad of onder de dou-
che met zeep op een vochti-
ge huid en masseer in zachte 
ronddraaiende bewegingen 
om de huid te reinigen, te 
verfrissen en te exfoliëren. 

LOOFAH BADSPONS

Lagen aan elkaar genaai-
de loofah voor extra schrob-
kracht. Gebruiken met warm 
water en reinigingsproduct. In 
water wordt het een soepe-
le maar robuuste spons, per-
fect voor oppervlakken, baden, 
wastafels, tegels & kranen. 

LOOFAH SCHOONMAAKSPONS LOOFAH AFWAS SCHUURSPONS
Een ingenieuze, traditionele toe-
passing gemaakt van de buiten-
ste bolster van een kokosnoot. 
Een biologisch afbreekbaar al-
ternatief voor plastic afwasspon-
zen en is ideaal om aangebakken 
voedsel van pannen te verwij-
deren zonder krassen te maken. 

Reinig, verfris en verzacht de 
huid met Loofah. In water ge-
dompeld zwelt het op tot een 
zacht en soepel kompres. Ge-
bruik de spons in bad of onder 
de douche met zeep en masseer 
in een zachte cirkelvormige be-
weging om de huid te reinigen.

LOOFAH BODY SPONS





LoofCo Afwaszeep Bar 
De LoofCo Afwaszeep Bar is een alternatief voor plastic flessen afwasmiddel. De 
zeepbar bevat pure kokosolie en wordt gemaakt door ambachtelijke zeepmakers. 
Verwijdert krachtig vuil en vet van servies, bestek, glazen en pannen. De zeepbar 
zorgt voor een plasticvrije afwas ervaring! 

GEBRUIKSAANWIJZING: Laten schuimen met warm water op een borstel, spons, 
schuurspons of doek. Was het voorwerp en spoel het af.

TOP TIPS: Gebruik met onze LoofCo afwas spons of borstel voor een plastic vrije 
reiniging! De afwaszeep is ook uitermate geschikt voor het handwassen van kleding!

*Leverbaar met Nederlands/Frans verpakkingslabel

Eigenschappen en voordelen

- Biologisch afbreekbaar
- Verwijdert vet
- Veganistisch
- Plasticvrij
- Zacht voor de huid
- Zuivere kokosolie
- RSPO gecertificeerde pal-
molie
- Gemaakt in EU
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