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Deze exclusieve gepersonaliseerde zeepjes zijn een samenwerking tussen ZEEPLOKAAL en HOSHII.
Zeep van ZEEPLOKAAL is 100% vegan, dierproefvrij en
handgemaakt. Waar mogelijk zonder palmolie, voor een
minimale impact op dier en milieu. De zeep bestaat voor
ongeveer 75% uit biologische ingrediënten.
HOSHII zorgt voor personalisatie van de zeep via gravure.
Zo worden de zepen een uniek bedankje voor bruiloften,
geboortes en tal van andere gelegenheden.
In deze Soap Guide vind je een overzicht van de zeepsoorten en de mogelijkheden in gravure, alsook praktische
info en prijzen.
Wil je graag een gepersonaliseerde offerte of heb je na het
doornemen van deze gids nog vragen? Neem dan contact
met ons op via e-mail of telefoon.

Lieve groeten,
Caroline & Hilde

hello@hoshii.be
+32 486 988 034
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De zepen zijn circa 6,5
bij 3,5 cm groot en wegen
zo`n 25 gram per stuk.

ACTIEVE
ZWARTE KOOL

G RO EN E K L EI
& BERG AM O T

RO ZEN &
PAL M A RO S A

antracietgrijs

groen

roze met bloemblaadjes

Zeep met zwarte actieve kool
en etherische tea tree olie.
Schrik niet van het zwarte
sop dat de zeep afgeeft. Dit
spoel je zo weer weg en het
blijft natuurlijk niet zichtbaar
op je huid. Etherische tea
tree olie staat ook bekend
om zijn zuiverende eigenschappen en heeft een fijne
geur die ons aan een dagje
in de sauna doet denken.
INGREDIENTEN: Verzeepte kokosolie*,
verzeepte olijfolie*, verzeepte zoete
amandelolie, verzeepte castorolie,
water, zwarte actieve kool en etherische tea tree olie*
INCI: Sodium Cocoate*, Sodium Olivate*, Sodium Sweet Almondate,
Sodium Castorate, Aqua, Activated
Charcoal, Melaleuca Alternifolia*

Zeep met groene klei en
etherische bergamot olie.
De groene klei in deze zeep
wordt uit de grond gewonnen en is zongedroogd.
Door dit proces worden de
eigenschappen zo goed mogelijk behouden. Etherische
bergamot olie heeft antibacteriële eigenschappen.
INGREDIENTEN: Verzeepte kokosolie*,
verzeepte olijfolie*, verzeepte zoete
amandelolie, verzeepte koolzaadolie, water, groene klei en etherische
bergamot olie*
INCI (Internationale naamgeving):
Sodium Cocoate*, Sodium Olivate*,
Sodium Sweet Almondate, Sodium
Canolate, Aqua, Illite, Citrus Bergamia*
* biologisch geproduceerd

Zeep met rozen en bloemige
etherische oliën is een heerlijk luxe zeep. Het is genieten om je dagelijks te wassen
met bloemblaadjes, gewoon
omdat het kan.
INGREDIENTEN: Verzeepte kokosolie*,
verzeepte olijfolie*, verzeepte zoete
amandelolie, verzeepte koolzaadolie, water, gedroogde rozenblaadjes, roze klei, etherische palmarosa
olie*, etherische geranium bourbon
olie*
INCI: Sodium Cocoate*, Sodium Olivate*, Sodium Sweet Almondate,
Sodium Canolate, Aqua, Rosa Centifolia, Illite/Kaolin, Cymbopogon
Martini*, Pelargonium X Asperum*
* biologisch geproduceerd

De zepen worden met de
hand gesneden. Elk stuk
is uniek in vorm en dikte.

De kleuren van de zeepjes zijn afkomstig van
natuurlijke ingrediënten.
Elke zeepproductie heeft
zijn eigen kleinintensiteit, deze kan verschillen
van de foto’s getoond in
deze brochure.

Wij werken voor elke
opdracht steeds met vers
gemaakte zepen. Deze
hebben een gegarandeerde
houdbaarheid
van 1 jaar. Nadien zijn
de zeepjes nog steeds
bruikbaar, maar kan
de kwaliteit van geur en
kleur afnemen.

MA A N Z A A D

G R OE NE T HE E
& CIT R OE NGR AS

wit met sesamzaad

aardebruin

Met de maanzaad scrubzeep scrub je je huid op
milde wijze. De maanzaad
scrubzeep bevat uitsluitend
natuurlijke, plantaardige ingrediënten. Zoals iedere
zeep van het Zeeplokaal.
Vermijd overbodig plastic,
agressieve reinigingsmiddelen en palmolie door deze
plantaardige zepen te gebruiken.

Dit is een heerlijk frisse zeep.
Groene thee en etherische
citroengras olie zijn fijne
geuren met kalmerende
werking. Deze zeep zorgt
voor een soepele, gezonde
huid.

INGREDIENTEN: Verzeepte kokosolie*,
verzeepte castorolie, verzeepte zoete amandelolie, water en maanzaad*

INGREDIENTEN: Verzeepte kokosolie*,
verzeepte olijfolie*, verzeepte castorolie, water, groene thee en etherische citroengras olie
INCI: Sodium Cocoate*, Sodium
Olivate*, Sodium Castorate, Aqua,
Camellia sinensis Leaf Powder, Cymbopogon flexuosus Oil
* biologisch geproduceerd

INCI: Sodium Cocoate*, Sodium
Castorate, Sodium Sweet Almondate, Aqua, Papaver Somniferum*
* biologisch geproduceerd

* biologisch geproduceerd
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OPTIE 1: GRAVURE OP DE ZEEP

OPTIE 2: GRAVURE OP DE VERPAKKING

Bij deze eerste keuzemogelijkheid zetten
we de gravure rechtstreeks op de zeep en
leveren we de zepen zonder individuele
verpakking. Zero packaging, zero waste.

Bij deze tweede keuzemogelijkheid verpakken
we de blanco zeep in een envelopje gemaakt
uit melkwit vellum papier (semi-transparant)
en plaatsen de gravure op het envelopje. Zo
blijft het zeepje zichtbaar door de verpakking
en komt de witte gravure op het papier mooi
tot zijn recht.

Bovendien geeft de gravure op de zeep zelf
een bijzonder effect. Gravure op zeep heeft
steeds een witte kleur. Hoe donkerder de
kleur van de zeep, hoe groter het contract
tussen de gravure en de zeep.
Hou er evenwel ook rekening mee dat de
gravure zal vervagen bij elke wasbeurt, om
uiteindelijk volledig te verdwijnen.

Gezien de gravure op de verpakking staat,
blijft deze voor altijd zichtbaar.
Tip: eens het zeepje in gebruik wordt genomen, kan je het envelopje vullen met bijvoorbeeld gedroogde bloemblaadjes en het
als geurzakje gebruiken in je kleerkast.

Wil je om hygiënische of praktische redenen toch graag een individuele verpakking
bij de gegraveerde zeepjes, dan kan je bij
ons blanco envelopjes bestellen of zelf
een geschikte verpakking voorzien zoals
papieren wikkel of een katoenen zakje.
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ONTWERP
Je kan voor de vormgeving van jouw gepersonaliseerde gravure kiezen uit
één van onze Signature Styles. Je kan onze Signature Style Guide raadplegen via www.hoshii.be (onderaan de pagina onder de rubriek `Product
Guides)` of vraag hem aan via hello@hoshii.be.
Je kan ook je eigen ontwerp of een logo aanleveren in vector (.ai of .eps
bestand), met een maximale grootte van 4 x 2 cm. Let wel, niet elk ontwerp
is geschikt voor gravure in zeep. In geval je jouw eigen ontwerp aanlevert,
bekijken we graag of de lijndikte en tekstgrootte goed zijn voor gravure in
zeep. Voor gravure op de verpakking gelden weinig tot geen technische
beperkingen.
LEVERTIJD
De verwerkingstijd voor een bestelling is circa zes weken. Dit komt doordat
de zepen steeds vers gemaakt worden en moeten uitharden vooraleer we
ze kunnen graveren.
PRIJS
Je kan de zepen bestellen per set van 10 stuks. Per zeepsoort is de minimale
afname 3 sets (= 30 stuks).
De prijs per set is € 45, ongeacht je kiest voor gravure in zeep of gravure op
de verpakking. De setprijs is inclusief eenzelfde gravure op alle zepen of
envelopjes. We kunnen de zepen of envelopjes ook individueel voor je personaliseren, zodat je ze naast bedankje ook als naamkaartje kan gebruiken.
De meerprijs per tekstwissel is € 1.
Belangrijk: De zepen zijn NIET geschikt voor doorverkoop. Heb je interesse
om de producten van ZEEPLOKAAL aan te bieden in je winkel, neem dan
contact op via hallo@zeeplokaal.nl.
OPHALEN OF LEVEREN
Je kan jouw bestelling - na afspraak - ophalen in ons atelier in Westerlo.
Doorgaans kan het pakket ook geleverd worden op een adres naar keuze.
De leverkost voor België start vanaf € 8,50, voor Nederland vanaf € 12,50.
Zendingen zijn verzekerd tot een waarde van € 500 per pakket. Bestellingen
met een hogere waarde splitsen we op in meerdere pakketten.
p

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
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volg ons voor meer inspiratie
@hoshii.be
www.hoshii.be
hello@hoshii.be
+32 486 988 034
HOSHII Creative Lasercutting
Sint-Martinusstraat 52
2260 Westerlo
België
BE 0899.020.348
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