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Nieuw: SLS-vrije producten

Het ouderwetse zeepblok is terug!

De milieubewuste consument is in opkomst! Door meer kennis

Het European Cleaning Journal maakte onlangs bekend dat het

over het gebruik van synthetische grondstoffen en het belang van

ouderwetse zeepblok opnieuw zijn opmars maakt. De oorzaak

milieuvriendelijke producten kiezen steeds meer mensen bewust

wordt gevonden in de toegenomen vraag om duurzame producten

voor een gezonde, duurzame levensstijl en voor producten die

en verpakkingen. Zo geven steeds meer consumenten de voorkeur

daarbij passen.

aan het ouderwetse zeepblok in plaats van plastic zeepdispensers
waardoor het plastic afval minder wordt.

De veranderde vraag van de consument heeft ertoe geleid dat steeds
meer merken en fabrikanten milieuvriendelijke producten opnemen

Jojoba zeep

in het assortiment. Daarbij richten ontwikkelingen in de cosmetische

De afgelopen jaren hebben we met verschillende ingrediënten

industrie vooral op het gebruik van natuurlijke ingrediënten. Hierdoor

geëxperimenteerd om onze vaste zepen te verbeteren. Gekozen

is het aanbod van natuurlijke en organische cosmetica en persoonlijke

is voor het gebruik van Hydrolyzed Jojoba Esters, een natuurlijke

verzorgingsproducten de afgelopen jaren sterk uitgebreid.

vochtinbrengende crème. Het toevoegen van 0,5% Hydrolyzed Jojoba
Esters leidt onder andere tot:

Om gehoor te kunnen geven aan de nieuwe behoeftes van onze klanten,
heeft Siderius een volledig SLS-vrije productlijn ontwikkeld, bestaande

• Betere hydratatie van de huid;

uit een vloeibare handzeep, shampoo en douchegel. De producten zijn

• Verminderde verstoring van de huidbarrière;

vrij van sulfaten, amiden en bevatten geen sporen van ethyleenoxide

• Hogere zachtheid van de huid;

en dioxaan. Alle ingrediënten zijn biologisch afbreekbaar en gemaakt

• Betere schuimhoeveelheid, structuur, compactheid, textuur en

van natuurlijke, gemakkelijk hernieuwbare bronnen. Conservering

stabiliteit;

is gebaseerd op natriumbenzoaat en kaliumsorbaat, waardoor de

• Mooiere zeep;

producten vrij zijn van thiazolines. De SLS-vrije producten van

• Minder kans op scheuren.

Siderius zijn mild van textuur en geven veel schuim, waardoor zowel
huid als haar na gebruik zijdezacht aanvoelen. Dankzij de natuurlijke

Zeepmallen

ingrediënten zijn de producten tevens zeer geschikt voor de gevoelige

Als een fabrikant van vaste zepen met meer dan 150 jaar ervaring,

baby- of kinderhuid. Om de productenlijn compleet te maken, hebben

informeren wij u graag over de verschillende mallen die we op

we drie allergeenvrije parfums geselecteerd die perfect aansluiten.

voorraad hebben.

Bent u op zoek naar een specifieke vorm of nieuwe producten? Wij helpen u graag!
Neem contact op met onze verkoopafdeling voor informatie en prijzen.
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RSPO-certificering
Siderius is lid van de Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO).
De RSPO-certificering geeft aan dat ten minste 95% van de
palmolie in onze producten duurzaam is geproduceerd.
Wij informeren u graag over de verschillende RSPOgecertificeerde vaste zepen die wij kunnen leveren.

In de schijnwerpers
Scheerzeep

Afwasmiddelen

Sinds klassieke barbiers hun comeback hebben gemaakt,

De afgelopen jaren is de gemiddelde consumentenbesteding aan

grijpen steeds meer mannen terug naar ouderwetse

afwasmiddelen toegenomen. Vooral de uitstraling van het product in

scheerzepen. Voor een comfortabele cirkelbeweging over de

de keuken is daarbij een steeds belangrijkere factor geworden. Om

huid worden scheerzepen doorgaans geperst in een ronde

goed aan deze vraag gehoor te kunnen geven, bieden wij een breed

vorm. Het schuim dat tijdens gebruik vrijkomt, zorgt ervoor

assortiment flessen en pompen voor private label afwasproducten.

dat de huid prettig en gehydrateerd aanvoelt. Op verzoek
kunnen we uw scheerzepen personaliseren met parfum of

Nieuw: verpakking in tubes

extra verzorgende ingrediënten.

Sinds vorig jaar bieden wij de mogelijkheid om cosmetica te leveren
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in tubes voorzien van uw eigen label. De minimale bestelhoeveelheid
is 2.500 stuks.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met onze verkoopafdeling.

Siderius breidt uit!
Met veel trots willen we u informeren over de uitbreiding van onze fabriek. De bouw
van een tweede fabriek tegenover onze huidige locatie begint medio mei 2019. Naar
verwachting gaat de fabriek begin 2020 in gebruik. Met deze uitbreiding kunnen we
onze cosmeticaproducten verder ontwikkelen.
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