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GOED DAT JE MEE DOET!

Bedankt voor je aankoop van een Cosmeau Shampoo Bar.

Cosmeau is het dochtermerk van Bamboozy en ken je misschien
al van de scheerzeep, scheercrème en razor blades. Cosmeau

kenmerkt zich door de frisse look, is volledig plasticvrij en
bovendien ook volledig vegan. Daarnaast zijn alle producten

dierproefvrij, parabenenvrij en vrij van SLS.

Bewuster leven betekent niet de makkelijkste weg nemen. En vaak
ook niet altijd de goedkoopste weg. Het vereist daarom moed.

Want als wij het niet doen, wie dan wel?

Dank je wel daarvoor.
Samen staan we sterk voor een betere planeet voor elkaar, onze

kinderen, en dieren.

Laat ons weten als er iets is met je bestelling of als je nog vragen
hebt. Maar ook voor feedback en verbeteringen.

Je kan ons altijd bereiken op support@bamboozy.com, in de
chat op onze website, of facebook en instagram onder:

bamboozy.nowaste



DE VOORDELEN

1. Shampoo bars zijn plasticvrij

We weten allemaal dat de plastic shampooflessen niet goed zijn
voor het milieu. Gelukkig heb je bij een shampoobar helemaal
geen plastic nodig. Deze wordt namelijk pas vloeibaar als er water
wordt toegevoegd. Tot die tijd, blijven ze keurig in hun eigen
vorm. Uiteraard zitten onze shampoobars wel in een duurzame
verpakking, en worden ze duurzaam verpakt voor verzending.

2. Shampoo bars zijn gemaakt van natuurlijke ingrediënten

Onze shampoobars zijn vrij van SLS, en helemaal vegan. Door het
gebruik van alleen maar plantaardige essentiële olie zijn ze niet
alleen goed voor het milieu, maar ook voor je haar zelf. De
shampoobars kunnen in hun meest krachtige vorm werken zonder
te worden verdund. Op de lange termijn betekent dit dat je haar
een krachtige dosis van de belangrijkste ingrediënten krijgt.

3. Shampoo bars gaan langer mee

Net als bij vloeibare shampoos, hangt het aantal keren dat je een
shampoo bar kunt gebruiken sterk af van hoe vaak je je haar wast,
hoeveel je er bij elke wasbeurt op smeert en hoe je je bar tussen
gebruik in bewaart. Gemiddeld zou 1 Cosmeau shampoo bar 65g
ongeveer 90-100 wasbeurten mee moeten gaan.

Pro-tip: laat het niet achter op een plaats waar mogelijk water kan



worden opgevangen (bijvoorbeeld een zeepbakje zonder uitlek).
Laat het in plaats daarvan uitlekken en drogen voor volgend
gebruik.

4. Shampoobars zijn voor alle haartypes te vinden

Door de natuurlijke ingrediënten, is er voor ieder haartype een
geschikte bar te vinden. Of je nu dik, dun, krullend, vettig haar
hebt, wij hebben voor elke haartype een heerlijk ruikende
shampoo bar.

5. Shampoo bars schuimen goed & besparen water

Vloeibare zepen die bevatten vaak synthetische wasmiddelen om
te schuimen. In shampoobars zitten geen tot weinig chemicaliën.
Ze schuimen dus snel op, zonder al te veel water te hoeven
gebruiken. Je bespaart dus ook nog eens water door een
shampoobar te gebruiken.

6. Met een shampoo bar heb je geen conditioner nodig

Na het gebruik van vloeibare shampoo kan je haar droog en stug
aanvoelen. Het haar komt voeding te kort en daarom vullen we dit
aan met een vloeibare conditioner.

Omdat shampoobars die voedende oliën al bevatten en de juiste
voeding al aanvullen, heb je eigenlijk geen conditioner meer
nodig. Je haar zal direct goed aanvoelen na gebruik.

Pro tip: Heeft je haar toch nog wat extra aandacht nodig? Gebruik
dan af en toe kokosolie of arganolie als maskertje voor je haar.



7. Neem je shampoo bar zonder zorgen mee op reis

Maximaal 100ml in je handbagage? Of maximaal 20 kg in de
koffer? Zowel in ml als in gewicht heb je met een shampoobar
geen zorgen meer. Je kunt deze gerust meenemen op reis.
Daarnaast zal de shampoo bar ook niet gaan lekken.

8. Shampoo bars nemen minder ruimte op in je
voorraadkastjes

Je hebt misschien al een overvloed aan natuurlijke
verzorgingsproducten in je douche en in je kasten staan. Een
shampoo bar betekent dat er één fles minder is waar je je zorgen
over hoeft te maken.

9. Shampoo bars passen door de brievenbus

Net als bijna al onze producten, zijn ook onze shampoobars zo
ontworpen dat ze door de brievenbus pakken. Zo verminderen we
de impact op het milieu bij het verzenden, en hoef je niet thuis te
zijn om het pakket in ontvangst te nemen.

10. Shampoo bars zijn superleuk om te geven als cadeautje

Een kleurrijk en duurzaam cadeau is altijd een goed idee. Onze
shampoobars zijn te bestellen in verschillende kleurtjes en met
een leuke voordeelverpakking van 3 stuks. Een Bamboe
zeepbakje erbij om het helemaal af te maken. Daarnaast kun je
het als verrassing laten bezorgen, gewoon via de brievenbus.



SLS VRIJ

Natrium lauryl sulfaat (sodium lauryl sulfate) oftewel SLS, is een
chemische stof die veel wordt gebruikt in zeep, shampoo,
douchegel en tandpasta. Het zorgt voornamelijk voor het
opschuimen van de vloeistof. Het wordt al sinds 1930 veilig en
succesvol gebruikt, maar toch heeft het een slechte reputatie.
Voor de productie van SLS wordt namelijk palmolie gebruikt. Om
palmolie te produceren worden er regenwouden verwoest om
plaats te maken voor palmboomplantages. Hierdoor worden
ecosystemen en leefgebieden van mensen en dieren compleet
verstoord of vernietigd.

Daarnaast heeft SLS in shampoo nog een aantal nadelen. Het lost
namelijk onze Lipiden (huid eigen vetten en oliën) op en
verwijderd deze van onze huid en haren. De barrière functie van
onze huid wordt hierdoor verstoord, omdat ons beschermlaagje
wordt opgelost door deze agressieve reinigers. Hierdoor kun je
last krijgen van een droge, schilferige of vochtarme huid.

Er wordt ook geschreven dat SLS zelfs haaruitval kan verergeren.
En dat is natuurlijk het laatste wat we willen.

Waar je aan zal moeten wennen bij een shampoobar zonder SLS is
dat deze dus minder schuimt dan je gewend bent van andere
shampoo. Desalniettemin maakt hij echt je haar net zo goed
“schoon”. Verder zijn er nog een aantal voordelen te noemen aan
een SLS-vrije shampoo bar:



• Het haar wordt gereinigd op een mildere manier

• Geen droge, schilferige en geïrriteerde hoofdhuid

• Minder kans op heel droog haar

• Nauwelijks haaruitval buiten de dagelijkse hoeveelheid

• De kleur van geverfd haar blijft langer mooi

Lees hieronder welke SLS-vrije shampoobar geschikt is voor jouw
haartype.



WELKE SHAMPOO BAR

Geur Werking en
haartype

Functie Belangrĳkste
ingredienten

Honing Herstellend

Droog en
beschadigt haar

Reinigt en voedt het
haar en de hoofdhuid
en herstelt effectief
droog en beschadigt
haar

Bevat rĳke honing,
ginseng-olĳfolie,
sheaboter, munt,
citroengras en andere
plantenextracten

Lavendel Anti-roos

Neutraal tot vet
haar

Anti-roos, anti-jeuk,
anti-bacterieel,
verzacht de hoofdhuid,
reguleert de
olieafscheiding, houdt
het haar fris, gezond
en glanzend

Lavendel, pepermunt,
patchouli, kamille,
jeneverbes en andere
plantenextracten

Jasmĳn Verzachtend

Normaal tot droog
haar

Hydrateerd hoofdhuid,
voedend en
hydrateerd het haar,
verzacht het haar,
houdt de poriën van de
hoofdhuid schoon,
helpt roos te
verwĳderen, maakt het
haar zĳdezacht, glad
en gezond, straalt een
aangenaam aroma uit

Cipres, jasmĳn, camelia,
ylang, Luoshen en
andere plantenextracten,
vooral biologische jojoba-
olie, sheaboter, notenolie,
olĳfolie en andere
natuurlĳke plantaardige
oliën

Pepermunt Vet verminderen

Neutraal tot vet
haar

Reiniging van de
hoofdhuid, anti-roos,
kan het haar fris en
niet vet maken,
geschikt voor vettig
haar en neutraal haar

Pepermunt, kamille-
extract, speciale
toevoeging van patchouli,
kokosolie, citronellaolie
en andere plantaardige
essentiële oliën

Zoals eerder aangegeven, hebben we hebben voor elke haartype
een heerlijk ruikende shampoo bar. Maar welke shampoo bar is
voor welk haar en welk ingrediënten zitten er dan in? Met deze
informatie zal je makkelijk en snel de geschikte shampoo bar
kunnen kiezen.



Geur Werking en
haartype

Functie Belangrĳkste
ingredienten

Roos Hydraterend

Alle haartypes

Hydrateert de
haarwortels en
hoofdhuid, en geeft
het haar volledige
voeding, waardoor het
haar een blĳvende
geur, hydratatie en
volheid kan geven

Roos, geranium, citroen,
sheaboter en andere
plantenextracten,
hydrateert de haarwortels
en hoofdhuid, en geeft
het haar volledige
voeding, waardoor het
haar een blĳvende geur,
hydratatie en volheid kan
geven

Bamboe
Houtskool

Glans

Alle haartypes

Laat de haarwortels
en hoofdhuid te
hydrateren, haar en
hoofdhuid schoon te
maken, roos en olie te
verwĳderen

Natuurlĳke bamboe
houtskool essentiële olie,
ginseng, kamille,
pepermunt en andere
plantenextracten. Het is
speciaal toegevoegd met
sheaboter, olĳfolie,
cacaoboter en andere
plantaardige essentiële
oliën

Gember Haaruitval

Dunner wordend
haar, uitvallend
haar

Reinigt het haar en de
hoofdhuid, versterkt
de haarwortels en
voorkomt haaruitval

Brandnetel, pepermunt,
gember

Citroen Verfrissend

Alle haartypes

Reinigt en verfrist haar
en hoofdhuid. Anti-
roos functie

Citroen-, pepermunt-,
rozemarĳn- en andere
plantenextracten

Groene
thee

Anti-jeuk

Alle haartypes

Reinigt en voedt het
haar en de hoofdhuid,
verlicht jeuk en houdt
het haar en de
hoofdhuid fris

Groene thee, citroen,
munt, olĳfolie en andere
plantenextracten

Calendula Repair en anti-roos

Alle haartypes

Reinigt en voedt het
haar, is anti-roos en
herstelt de hoofdhuid

Calendula, roos,
pepermunt, jeneverbes,
kokosolie, sheaboter en
andere plantenextracten

Kokosnoot Voedend

Neutraal tot droog
haar

Reinigt en voedt het
haar, voedt het haar
goed en maakt het
haar glad en glanzend

Kokosolie, cacaoboter,
sheaboter en andere
plantenextracten

Sinaasapp
el

Hydraterend

Neutraal tot droog
haar

Reinigt en hydrateert
het haar en herstelt de
hoofdhuid.

Zoete sinaasappel
essentiële olie, ylang-
ylangolie, cacaoboter,
olĳfolie, citronellaolie en
andere plantenextracten

Bosbes Hydraterend

Neutraal tot droog
haar

Reinigt, hydrateert het
haar en verfrist de
hoofdhuid

Essentiële olie van
bosbessen, cacaoboter,
olĳfolie en andere
plantenextracten



HOE TE GEBRUIKEN?

Als je eenmaal de juiste shampoo bar voor je haartype en textuur
hebt gevonden, kun je een shampoo bar gemakkelijk in je
wasroutine opnemen. Als je ooit een stuk zeep op je lichaam hebt
gebruikt, dan ken je de oefening. Hieronder leggen we het stap
voor stap uit.

1. Doorweek het haar met water.
Water zal helpen om het broodnodige schuim te creëren. Zorg er
dus voor dat je haar volledig in water worden ondergedompeld.

2. Maak de bar nat.
Het is niet nodig om de bar in water te dompelen, een lichte pas
onder de douche is voldoende.

3. Schuim op.
Je kunt wat zeepsop creëren door de shampoo bar tegen elkaar
te wrijven in de palm van je handen of het rechtstreeks op je haar
te wrijven. Als je voor het laatste kiest, kan het handig zijn om in
secties te schuimen. Op deze manier bedekt de shampoo je haar
grondig van wortel tot punt en van voor naar achter. Zoals eerder
aangegeven zal een SLS-vrije shampoobar minder schuimen dan
je gewend bent.

4. Laat het inwerken.
Op dezelfde manier waarop je je haar een goede shampoo zou
geven met een vloeibare variant, doe je hetzelfde met een bar.
Masseer de shampoo in je hoofdhuid om eventuele



productopbouw bij de wortels te verwijderen en werk het
vervolgens in de strengen door delen van het haar tussen je
handpalmen te klemmen en van boven naar beneden tegen
elkaar te wrijven.

5. Grondig spoelen.
Spoel grondig alle shampoo uit je haar. Hoelang dit duurt is
afhankelijk van de dikte van je haar.

6. Conditioner
Geef je haar een extra boost met een Conditioner Bar of een
masker.

Zoals eerder aangegeven bevat een shampoobar alle
ingrediënten om het haar te reinigen en te voeden. Natuurlijk kan
het soms voorkomen dat je haar wat extra aandacht nodig heeft.

Bij het gebruik van een conditionerbar is het belangrijk om alleen
vanaf het midden van je haar tot de punten in te zepen.
Conditioner kun je beter niet op je hoofdhuid aanbrengen, omdat
dit ervoor kan zorgen dat het haar er vettig uit gaat zien en ook
direct vettig voelt.

Laat de conditioner 1 tot 5 minuten op je haar zitten.

Spoel de conditioner vervolgens ook grondig uit.



TOT SLOT

Wij hopen dat je net zo blij bent met de Shampoo Bar als dat wij
zelf zijn. We hebben onze Cosmeau shampoo bars met zorg en
aandacht uitgekozen en ontwikkeld, en waarderen jullie feedback
daarom zeer.

Er zijn natuurlijk altijd verbeterpuntjes, of juist
uitbreidingsmogelijkheden in ons assortiment. Wij hopen dat jij
de tijd zult nemen om ons eerlijke feedback te geven of om je
review openbaar te delen op onze website, op bol.com of via
social media.

Heb je nog meer vragen of opmerkingen voor ons? Stuur ons een
bericht naar support@bamboozy.com. Wil je je nieuwe aanwinst
delen? Tag ons op bamboozy.nowaste op facebook en
instagram.

DANK JE WEL.



Alle verstrekte informatie is alleen bedoeld voor uw algemene kennis en is geen
vervanging voor medisch advies of behandeling voor specifieke medische aandoeningen.
De informatie mag niet als volledig worden beschouwd en mag dat ook niet zijn gebruikt
in plaats van een bezoek, telefoontje, consult of advies van uw arts of andere zorgverlener.

We raden het zelfmanagement van gezondheidsproblemen niet aan. Informatie verkregen
door gebruik te maken van onze diensten zijn niet bedoeld om een ziekte of aandoening
te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.

Als u vragen heeft over de gezondheidszorg, bel of raadpleeg uw arts of andere
zorgverlener direct. U mag medisch advies nooit negeren of uitstellen bij het zoeken
omdat u hier iets hebt gelezen.

Bamboozy kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor
incidentele schade of gevolgschade of letsel als gevolg hiervan direct of indirect gebruik
van dit product. Neem bij vragen contact met ons op via het volgende e-mailadres
support@bamboozy.com en we helpen u graag verder.

© 2021 Bamboozy. Deze e-book of gedeeltes ervan mag niet worden gereproduceerd of
gebruikt in op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van de uitgever, behalve voor het gebruik van korte citaten in een boekbespreking en op
voorwaarde dat de informatiebron duidelijk wordt vermeld.


