
Met de aloë vera-producten van Frosch

ervaart uw huid  
een heerlijke zachtheid!
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Frosch, een merk van de Duitse fabrikant Werner 
& Mertz GmbH, biedt een gamma van alternatieve 
huishoudproducten aan die niet alleen milieu-
vriendelijk zijn, maar ook biologisch afbreekbaar. 
De productie is over de gehele lijn ecologisch en 
werkt uitsluitend met 100% hernieuwbare 
grondstoffen. Frosch-producten zijn snel 
biologisch afbreekbaar: binnen 28 dagen (getest 
volgens de beproevingsmethoden van het OESO). 

Bovendien zijn de flessen 100% recycleerbaar en 
ook zelf gemaakt van 100% gerecycleerd plastic. 
De meeste producten van Frosch hebben het 
Ecolabel, het Europese kwaliteitsmerk voor 
ecologische bedrijven.
Met de merken Frosch en Rainett (in Frankrijk) is 
het bedrijf de Europese marktleider op de markt 
van ecologische reinigings- en onderhouds-
producten.

Over Frosch 
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Aloë vera is overal ter wereld bekend om zijn vele 
positieve eigenschappen. Je vindt het in allerlei 
producten, gaande van cosmetica, voeding tot 
onderhoudsproducten. Waar wacht u nog op? 

Frosch is gespecialiseerd in ecologische 
onderhoudsproducten en gebruikt in zijn 
producten alleen ingrediënten van natuurlijke en 
plantaardige oorsprong die niet schadelijk zijn 
voor het milieu en de gezondheid van de 
gebruikers, maar toch op een efficiënte wijze 
reinigen. 

Per Frosch-product selecteren wij op basis van 
de natuurlijke eigenschappen een natuurlijk 
ingrediënt dat de samenstelling van het product 
en de werking moet verbeteren. Om een 
assortiment hypoallergene producten te 
ontwikkelen die bovendien zorg dragen voor de 
gevoelige huid, is het niet meer dan logisch dat 
Frosch zijn ogen heeft gericht op aloë vera, een 
authentieke plant met een verzorgende werking 
die een fijne en natuurlijke geur afgeeft aan 
vaatwerk en linnen.

En nu wordt het Frosch-assortiment met aloë-
veraproducten, dat al bestond uit een 
afwasmiddel en een wasmiddel, uitgebreid met 
een wasverzachter. De wasverzachter met aloë 
vera verzacht het wasgoed en de huid en beperkt 
het risico op allergieën en huidirritaties. De 
formule combineert een kalmerende verzachtende 
werking met verzorgende en beschermende 
eigenschappen voor de gevoelige huid. 

De dermatologisch geteste formule bevat geen 
conserveringsmiddelen en is 100% veganistisch 
(bevat geen ingrediënten van dierlijke oorsprong 
en is niet getest op dieren). Omdat Frosch denkt 
aan de natuur en de gezondheid van de 
gebruikers, bevatten de producten geen 
schadelijke stoffen, dus geen fosfaten, 
fosfonzuur, EDTA, pvc, formaldehyden, 
bleekwater, MIT, microplastics, ...  

De formule vertrekt van oppervlakteactieve 
stoffen van plantaardige oorsprong en 
hernieuwbare grondstoffen met een hoge en 
snelle biologische afbreekbaarheid. 
Oppervlakteactieve stoffen zijn actieve 
wassubstanties die noodzakelijk zijn om was- en 
onderhoudsproducten effectief te laten zijn. De 
oppervlakteactieve stoffen die normaal gezien in 
de industrie gebruikt worden, zijn meestal 
aardoliederivaten, maar al sinds de oprichting 
van het bedrijf onderscheidt Frosch zich door 
enkel oppervlakteactieve stoffen van 
plantaardige oorsprong te gebruiken.

Aloë vera is het aangewezen bestanddeel voor 
wasmiddelen en wasverzachters waar het via het 
wasgoed direct in contact komt met de huid en 
voor afwasmiddelen is het eveneens ideaal, want 
het beschermt de handen die meermaals het 
afwaswater in gaan. Niet alleen is aloë vera goed 
voor de huid, het is ook heel nuttig in 
reinigingsproducten, omdat het een natuurlijk 
antisepticum is met een bacteriedodende en 
schimmeldodende werking. 
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1 Op natuurlijke wijze doeltreffend: Voor de 
formules van Frosch-producten worden 

natuurlijke ingrediënten geselecteerd die een 
reinigende en verzorgende werking hebben.  

2 Biologisch afbreekbaar: Wij gebruiken 
hernieuwbare grondstoffen die snel en 

volledig biologisch afbreekbaar zijn. Zo mogen 
wij stellen dat onze producten natuurlijk zijn en 
het milieu respecteren. 

3 Behoud van het milieu: Wij kiezen voor 
grondstoffen die milieuvriendelijk zijn.

4 Beschermen de huid: De formules van Frosch-
producten zijn dermatologisch getest. De 

conserveringsmiddelen en parfums in de producten 
worden zorgvuldig geselecteerd en tot een 
minimum beperkt, of zelfs helemaal weggelaten.  

5  Gerecycleerd en recycleerbaar: Het 
verpakkingsmateriaal van Frosch-producten 

bestaat uit 100% gerecycleerd en recycleerbaar 
plastic om de ecologische voetafdruk zo klein 
mogelijk te houden.

6  Duurzaam en zuinig: Wij hanteren een 
globale duurzame aanpak en zijn 

energiezuinig dankzij een ecomanagement 
volgens EMAS, ISO, 14.001 en A.I.S.E. (attesten 
afgegeven door onafhankelijke, erkende 
instanties).

7 Zuinig met water: Het afvalwater dat 
ontstaat tijdens het maken van Frosch-

producten, wordt gezuiverd in een 
zuiveringsstation en vervolgens opnieuw 
gedistribueerd naar de verschillende 
waterleidingsstelsels.

8 Niet getest op dieren: Frosch-producten 
worden niet getest op dieren.

 9 Meer dan 25 jaar ervaring:  
Al een kwart eeuw is het 

merk Frosch voortdurend 
bezig met innovatie en 
onderzoek om  
zijn impact op 
onze planeet  
te verminderen.

De missie van 
Frosch in 9 punten

Het merk Frosch ontstond in Duitsland in 1986, in de naweeën van de 
ramp in Tsjernobyl. In 1990 kwam het merk naar België. Sindsdien werkt 

dit merk onophoudelijk aan een heel bijzondere filosofie: ecologie 
toegankelijk maken voor iedereen en natuurlijkere oplossingen op de 

markt brengen die zorg dragen voor onze gezondheid en het milieu, 
en toch zorgen dat de producten doen wat ze moeten doen.

De filosofie van Frosch, een engagement  
dag in dag uit... 
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WASVERZACHTER ALOË VERA 
Een wasverzachter die niet alleen 
uw wasgoed maar ook het milieu 
met respect behandelt. De actieve 
bestanddelen zijn van plantaardige 
oorsprong en hebben een snelle en 
hoge biologische afbreekbaarheid. 
Het product is geschikt voor de 
gevoelige huid, beschermt de 
vezels en laat uw wasgoed ademen. 
Inhoud: 750 ml 
Aanbevolen prijs: € 2,89

WASMIDDEL ALOË VERA 
Dit geconcentreerde vloeibare 
wasmiddel is zowel ecologisch als 
hypoallergeen. Het verwijdert 
vlekken en verzorgt uw textiel bij 
alle temperaturen vanaf 20 °C. Uw 
kleding ruikt lekker fris en straalt 
weer. Dit wasproduct draagt het 
Ecolabel en is zodoende vrij van 
fosfaten, kleurstoffen en 
conserveringsmiddelen.
Inhoud: 1,5 l 
Aanbevolen prijs: € 8,45

AFWASMIDDEL ALOË VERA 
Zijn formule met aloë vera-extracten 
en plantaardige oppervlakteactieve 
stoffen ontvet en reinigt grondig, 
en tegelijkertijd draagt het 
afwasproduct zorg voor uw huid. 
Dit afwasmiddel draagt het 
Ecolabel en bevat geen kleur-
stoffen of conserveringsmiddelen.
Inhoud: 500 ml 
Aanbevolen prijs: € 2,55 

WIST U DAT?  Onze flessen 
100% recycleerbaar zijn en 
zelf ook gemaakt zijn van 
100% gerecycleerd materiaal. 
Niet getest op dieren.

DE AANBEVOLEN PRIJZEN  
zijn puur informatief. Het staat 
de verkopers vrij om zelf de 
verkoopprijs voor 
consumenten te bepalen.

Producten uit het aloë vera-
assortiment zijn IN BELGIË 
VERKRIJGBAAR bij Carrefour, 
Delhaize, Cora, Match, 
Intermarché, Makro en Di.

De heerlijke zachtheid 
voor uw huid!
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Aloë vera is een plant die voor 99% uit water 
bestaat, maar tegelijkertijd ook zo’n 250 heilzame 
bestanddelen bevat. Een plant met superkrachten 
die bijdraagt tot een goede gezondheid dus. Niet 
alleen is ze rijk aan vitamines (A, B, C en E), 
mineralen (zink, koper, ijzer), suikers (glucose, 
mannose, cellulose), vetten en glycoproteïnen, ze 
staat wereldwijd ook bekend om haar 
therapeutische effecten en kan zowel worden 
ingenomen als op de huid worden aangebracht. 

Haar Latijnse naam is Aloe barbadensis Miller. Het 
is een plant uit de affodilfamilie. Ze is niet alleen 
verwant met de lelie maar ook met knoflook, ui en 
prei. Oorspronkelijk komt de plant uit Egypte en 
het Midden-Oosten maar ze wordt ondertussen al 
zeer lang in meerdere warme gebieden over de 
hele wereld geteeld (Afrika, Canarische Eilanden, 
India, Azië...).  

Aloë-veragel is doorschijnend en kleverig. Ze 
wordt onttrokken uit de bladeren van de plant en 
voor zeer veel toepassingen gebruikt. Aloë vera 
heeft verzachtende eigenschappen (maakt de 
huid zacht en week) en een diep hydraterende 
werking. Het houdt bovendien het natuurlijke 
evenwicht van de huid in stand dankzij haar pH-
waarde die bijna gelijk is aan die van onze huid. De 

gel wordt vaak gebruikt in dermatologische 
toepassingen, cosmetica en huishoudelijke 
schoonmaakmiddelen, maar heeft ook een 
heilzame werking, bijvoorbeeld wanneer u het 
inneemt als sap of verwerkt in een gerecht.  

Al eeuwenlang wordt de plant door vele 
bevolkingsgroepen gebruikt, vooral in de 
Ayurvedische geneeskunde. Van het Oude 
Mesopotamië (1750 voor Christus), de Egyptische 
farao’s, tot het begin van het christelijke tijdperk 
greep de mens naar aloë vera om allerlei 
kwaaltjes te voorkomen of te genezen. 

Een kleine anekdote: de legende zegt dat 
koningin Cleopatra haar schoonheid onder 
andere te danken had aan de magie van deze 
plant, vandaar dat deze plant nu een essentieel 
onderdeel is van diverse dagelijkse 
cosmeticaproducten.  

In de 19e eeuw, in de Verenigde Staten, ontdekte 
de moderne wereld de eigenschappen van aloë 
vera en vanaf toen vond je het product terug in 
verschillende farmaceutische bereidingen, 
cosmetische en dermatologische producten, iets 
wat vandaag de dag een algemeen verbreid 
gebruik is geworden. 

Aloë vera
Een onmisbaar plantenbestanddeel dat op natuurlijke wijze 
zorg voor u draagt: een echt voordeel voor uw gezondheid 
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Aloë vera is vooral bekend om zijn dermatologische 
eigenschappen. De gel wordt vaak op de huid 
aangebracht om de huid beter bestand te maken 
tegen de invloed van slechte bacteriën. Aloë vera 
verlicht ook de pijn bij oppervlakkige brandwonden, 
herstelt de opperhuid en versnelt het 
genezingsproces. Ook als kalmeringsmiddel bij 
zonnebrand of jeuk is het bijzonder doeltreffend. 

Sophie Trenteseaux, bedenkster van MAKESENZ 
en aromatherapeut: „Voor cosmetica is aloë vera 
echt een onmisbaar ingrediënt. Deze plant is niet 
alleen ongelofelijk hydraterend, ze heeft nog tal van 
andere positieve eigenschappen. In gelvorm helpt 
ze bij de productie en ontwikkeling van cellen die 
noodzakelijk zijn voor de vorming van collageen, 
een stof die een essentiële bijdrage levert aan de 
elasticiteit en jeugdigheid van de huid. Ze helpt 
veroudering van de huid en vroegtijdige vorming 
van rimpels tegen te gaan en heeft ook een 
regulerende werking voor de vette huid en 

vermindert ook striemen. In shampoo’s of 
conditioners helpt aloë vera bij het reinigen van de 
hoofdhuid. Vandaar zijn producten met aloë vera 
ideaal voor vet haar. Kortom, het is een ongelofelijk 
ingrediënt dat je mag gebruiken zoveel je wilt, 
zonder enige beperking!”   

Een waar genot voor uw lichaam 
Aloë vera heeft ook positieve effecten op uw 
innerlijke gezondheid als u het opeet. Het brengt 
de darmflora weer in evenwicht en versterkt 
zodoende het natuurlijke afweersysteem. Het 
stimuleert de stofwisseling en verbetert de 
bloedcirculatie. Het wordt ook aanbevolen voor de 
behandeling van maagzweren en maagzuur en 
verlaagt de suikerspiegel en het vetgehalte in het 
bloed. Aloë vera is dan ook zeer nuttig voor mensen 
met diabetes of een veel te hoge cholesterol. En 
als kers op de taart: aloë is eigenlijk heel lekker als 
sap of in diverse gerechten. Het geeft een frisse 
toets aan uw gerechten! 

Hoe gebruikt u het? 
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Do it yourself...
Recept: Handcrème met aloë vera

Recept: Veloutésoep van peterselie,  
citroenolie en aloë vera

Ingrediënten
Voor een potje van 30 ml: 
5 g kokos (fase A)
15 g karitéboter (fase A)
10 g aloë-veragel (fase B)
10 druppels etherische olie  
(fase C)

Bereiding
1  Weeg de ingrediënten van fase 

A af en meng ze in een 
kommetje.

2  Verwarm ze zachtjes au bain-
marie tot 35-40 ° om ze zacht 
te maken, zonder ze volledig te 
laten smelten. Roer met een 
garde.

3  Doe ijsblokjes of zeer koud 

water in een kom en haal het 
kommetje uit het waterbad. 
Plaats het kommetje in de 
grotere kom en klop nu stevig 
met de garde. Laat enkele 
seconden rusten.

4  Voeg de aloë-veragel toe en 
klop opnieuw stevig op met de 
garde. Laat enkele seconden 
rusten.

5  Voeg nu de etherische oliën 
toe en roer krachtig met een 
garde.

6  Doe nu de handcrème in een 
potje met behulp van een 
spatel.

7  Plak er een etiket met de 
datum van die dag op.

Ingrediënten:
Veloutésoep
2 uien
4 peterseliestengels
Olijfolie
Zout, peper

Citroenolie
Olijfolie
Aloë-veragel 
Sap van een halve citroen
Enkele blaadjes verse of 
gedroogde daslook

Bereiding:
Veloutésoep: stoom de 
fijngesnipperde uien. Voeg er op 
het laatste moment de peterselie 
aan toe (gedurende 4-5 min om 
de groene kleur te behouden). 
Meng met water, zout, peper en 2 
eetlepels olijfolie tot het geheel 
volledig bedekt is. 

Citroenolie: Meng 2 eetlepels 
olijfolie, 2 eetlepels aloë vera, 2 
eetlepels citroensap en de 
blaadjes daslook.
Serveer de veloutésoep met 
enkele druppels citroenolie. 

www.make-senz.be –  @makesenz
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www.cuisinevivante.com  
 @cuisinevivante 

Ingrediënten:
2 kopjes noten naar keuze 
(hazelnoten, walnoten, 
paranoten)
1 kopje ontpitte dadels
Snuifje kaneel
Snuifje zout

Bereiding:
Mix de noten en de ontpitte 
dadels in een keukenrobot en 
voeg er een snuifje kaneel en 
zout aan toe. Verdeel de 
homogene basis gelijkmatig over 
de taartvorm. 

Ingrediënten:
5 kopjes geweekte cashewnoten 

(tenminste 20 min)
½ kopje citroensap
½ glas plantaardige melk (rijst, 
amandel, kokos)
½ kopje ahornsiroop
1 theelepel vanille extract
½ kopje gesmolten kokosolie

Bereiding:
Blend de cashewnoten, het 
citroensap, de plantaardige 
melk, de ahornsiroop en het 
vanille extract tot een 
cashewmousse. Smelt de 
kokosolie in een pan en voeg toe 
aan de blender. Mix tot een 
homogene substantie. Giet het 
mengsel op de bodem en laat 
minstens 2 uur opstijven in de 
vriezer.

Ingrediënten:
1 mango
2 theelepels citroensap
2 theelepels aloë-verahoning
1 g agar agar

Bereiding:
Breng de agar agar aan de kook 
in een bodempje water en meng 
goed met een klopper. Mix de 
mango met ½ kopje water, 
citroensap en de verdunde agar 
agar. Verdeel de coulis over de 
cheesecake en plaats in de frigo 
of de vriezer. 

Recept: Cheesecake op basis van mango  
en aloë-verahoning
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