
 GEBRUIKSAANWIJZING STARTERSPAKKET SUSPENSIEZEEP VLOEIBAAR 

 Vloeibare basiszeep - suspensie - helder - Crystal SUL - GGB09 - 500 ml 

 Plastic fles - rond - helder - 250 ml - 2 stuks (1 met klapdop en 1 met pomp) 

 Geurolie voor gietzeep - 10 ml - keuze 1… 

 Geurolie voor gietzeep - 10 ml - keuze 2… 

 Cosmetische glitter - 5 gram - naar keuze…  

 SQ Mica - 5 gram - naar keuze… 

 Cosmetische kleurstof op waterbasis - 10 ml - naar keuze… 

 Klein houten lepeltje - 2 stuks 

 Zalfpot - transparant + deksel - 20 ml - 2 stuks 

 

Benodigdheden 

- Vloeibare basiszeep - suspensie - 500 ml.  
- Plastic fles 250 ml 
- Geurolie voor gietzeep 
- Houten lepeltje 
- Kleurstof (SQ Mica of kleurstof op waterbasis) 
- Zalfpot 20 ml 
- Cosmetische glitter 

 

Gebruiksaanwijzing 

- Neem de 500 ml fles met de vloeibare suspensie zeep en vul hiermee de 250ml fles 
tot ongeveer 2 cm onder de rand, zodat er voldoende ruimte is om geurolie toe te 
voegen. 

 

 

 

 

 

 

 

Opties  (vloeibare suspensiezeep met geurolie) 

a. Kleurstof op waterbasis met / zonder cosmetische glitter. 

Voeg de kleurstof op waterbasis naar eigen wens toe aan de vloeibare suspensiezeep. Ongeveer 6 a 8 

druppels kleurstof. Draai de dop op de fles en schud de fles goed. Indien nodig kan meer kleurstof 

toegevoegd worden aan de vloeibare suspensiezeep. Toevoeging glitter: Doe de geurolie voor 

gietzeep in het zalfpotje (ongeveer 5 ml voor 250 ml vloeibare suspensie zeep). Voeg een afgestreken 

lepeltje cosmetische glitter toe aan het zalfpotje met daarin de geurolie. 



Draai de dop op het zalfpotje en schud goed. Voeg vervolgens het mengsel toe aan de vloeibare 

suspensiezeep. Deze ook goed schudden.  

 

 

b. SQ Mica met /  zonder glitter 

Voeg ongeveer 5 ml geurolie toe aan het lege zalfpotje. Voeg vervolgens ongeveer een half lepeltje 

SQ Mica samen met de cosmetische glitter toe aan het zalfpotje. Draai de deksel goed dicht en schud 

het potje. Het mengsel kan nu in de fles met de vloeibare suspensie zeep gegoten worden. Draai de 

dop op de fles en schud de fles goed.  

 

 

 

 

 

 

c. Cosmetische glitter 

Doe de geurolie voor gietzeep in het zalfpotje (ongeveer 5 ml voor 250 ml vloeibare suspensie zeep). 

Voeg een afgestreken lepeltje cosmetische glitter toe aan het zalfpotje met daarin de geurolie. Draai 

de dop op het zalfpotje en schud goed. Voeg vervolgens het mengsel toe aan de vloeibare 

suspensiezeep.  

 

 

 

Tips & trucs 

- We adviseren altijd een kleine testproductie te maken indien je met gekleurde 
cosmetische glitters gaat werken. Deze kunnen namelijk de kleurstoffen (SQ-Mica en 
kleurstof op waterbasis) beïnvloeden. 
 


