
De zepen van Werfzeep 
 

 

Werfzeep is een ambachtelijke biologische zeepziederij in Utrecht. Al onze zepen zijn plantaardig, 

palmolievrij en met liefde gemaakt. Wat ons betreft ligt de kracht van een goede, verzorgende zeep 

bij de basis: de plant.  

We werken alleen met biologische ingrediënten met een goede 

herkomst en voegen geen onnodige stoffen toe. Voor onze 

ingrediënten werken we samen met telers die dezelfde overtuiging 

hebben en daarbij plukken we een deel van de planten in ons 

geliefde Wickenburghse bos, vlakbij Utrecht. Hier staan we 

middenin de natuur en de seizoenen en vinden we de inspiratie 

voor de verschillende zepen. Het bos leert ons veel, we oogsten 

respectvol verschillende ingrediënten en telen daarnaast een aantal 

geneeskrachtige planten in de zeepkruidentuin. 

 

Wat je verder nog moet weten over Werfzepen: 

Werfzeep werkt met oliën van de hoogste kwaliteit: 

 plantaardig, biologisch en food grade, ook de etherische oliën 

 vol heilzame stoffen 

Maar niet met: 

 palmolie 

 dierlijke vetten 

 irriterende stoffen zoals parfumolie 

 kleurstoffen 

 schuimverbeteraars 

 

 

Welke zepen kun je kopen bij EkoFamily? 
 

Groene kleizeep 

Met groene klei, etherische oliën van eucalyptus, pepermunt, rozemarijn, tea tree en rode tijm en 

extracten van hazelaar, melisse en Oost-Indische kers. Groene kleizeep ondersteunt de reiniging van 

de huid zonder deze uit te drogen. 

 

De klei reinigt diep en onttrekt onzuiverheden. Hazelaar, of eigenlijk Amerikaanse toverhazelaar, 

http://www.ekofamily.nl/


bevordert de stofwisseling van de huid en wordt al sinds jaar en dag gebruikt om zijn ontsteking 

werende, samentrekkende en ontsmettende eigenschappen. Melisse en Oost-Indische kers kalmeren 

de onrustige huid. 

 

Groene kleizeep geurt diep fris door de pepermunt- en eucalyptusolie. Deze geven een helder hoofd, 

stimuleren de doorbloeding en werken licht ontvettend. Deze zeep is gericht op ondersteuning van 

de huid bij acneproblemen, maar is ook fijn voor de normale huid. Dus mocht je op de geur vallen 

zonder dat je huidproblemen hebt, schrik dan niet. Groene kleizeep is ook geschikt als verzorgende 

douchezeep bij de gezegende huid. 

 

Lavendelzeep 

Authentieke zeep vol echte lavendel, arganolie en lavendelbloemetjes. 

 

Lavendelzeep zoals je het mag verwachten: diep geurend naar lavendel. De geur komt volledig van 

etherische lavendula angustifoliaolie. Deze klassieke lavendel groeit 

van nature op Zuid-Europese droge, kalkrijke grond en heeft meer frisheid dan haar zoetere 

gecultiveerde zusje. Met extra arganolie. De lavendelbloemen die op het laatste moment door de 

zeep geroerd zijn komen uit onze zeepkruidentuin. 

'Lavendel' komt van het Latijnse woord 'lavare', 'wassen'. Lavendel is dan ook diep reinigend, het 

verlicht pijn, werkt enerverend en antiseptisch en ondersteunt herstel van de huid. Het reinigt 

lichaam en geest, en door de hoge concentratie esters werkt de geur zeer ontspannend. 

 

Shampoo 

Haarzeep met neemolie, honing, lavendel, munt en cajeput. 

Onze shampoo wast je haar op milde wijze. Neem-, avocado- en 

castorolie houden je hoofdhuid gezond, en bij gebrek aan 

synthetische gladmakers krijgt je haar het natuurlijke volume terug. 

 

Deze haarzeep geurt naar de combinatie van neemolie, eucalyptus, 

lavendel en wortel- en korianderzaad. Honing maakt het haar 

lekker zacht. De shampoo is te gebruiken door het stuk zeep over je 

haar te wrijven, dit levert lekker veel schuim op. Minder grondig 

kan ook door de zeep tussen je handen op te schuimen en 

vervolgens het schuim door je haar te masseren. 

 

Naspoelen met appelazijn helpt bij heel veel mensen om het kalk uit het water weg te spoelen. Het 

geeft glans en het is heel gezond voor je hoofdhuid. 

Het kan even duren voor het bevalt, hoewel de meeste kapsels er direct blij mee zijn. 

Maar als je haar wat stroef aanvoelt na het wassen dan heeft het waarschijnlijk met kalk te maken en 

dat kun je verhelpen met appelciderazijn. Kraanwater in Nederland is vrij kalkrijk en afhankelijk van 

de lengte van je haar kun je daar last van hebben. 

 

Als je net overstapt van reguliere shampoo op natuurlijke haarzeep dan kan het ook komen door het 

gebruik van voormalige producten; ze bevatten vaak siliconen, waardoor je haar glanst en een glad 

laagje krijgt en die was je er met natuurlijke haarzeep langzaam uit. Voor dat helemaal is 

weggewassen kan het ook wat vettig aanvoelen. Daarbij moet je hoofdhuid soms echt even wennen 

en de aanmaak van sebum reguleren, dit komt vanzelf. 

 



Haverscrub 

Zachte scrubzeep met gemalen haver en olijfolie, geurend naar jeneverbes, lavendel en limoen. 

Haver geeft een zachte, prettige scrub. In gemalen vorm is het niet alleen een natuurlijk scrubmiddel 

maar het heeft ook een extra verzorgende werking op de huid. Het 

verwijdert dode cellen, hydrateert en laat een beschermend laagje achter. Na een wasbeurt voelt je 

huid heerlijk zacht aan. 

Één nadeel, de hemelse geur van lavendel, jeneverbes, korianderzaad en limoen maakt het moeilijk 

om je kraan dicht te draaien. 

Dit is onze mildste scrub. Neem een kijkje bij de Koffiescrub voor grovere scrubzeep. 

 

Koffiescrub 

Robuuste scrubzeep van gemalen koffieboon, met citroengras, patchouli, nootmuskaat, kurkuma en 

kaneel. 

Koffiescrub is een lekkere robuuste scrubzeep. Fijn voor je handen na zwaar werk in de tuin of de 

keuken maar ook helemaal perfect als benenscrub onder de douche. 

De geur is zwaar en verwarmend en fris tegelijk door de combinatie van citroengras, patchouli, 

nootmuskaat, kaneel en kurkuma. 

Onze koffie halen we bij Boot Koffie, koffiebranders uit Baarn. De koffie komt van de Kachalu Coffee 

Growers Association uit Santander, Colombia. 

 

Olijfzeep 

Zachte zeep van koudgeperste Palestijnse olijfolie. Onze olijfzeep bevat geen etherische oliën. 

 

Olijfzeep is heel mild door het hoge percentage oleïne (oliezuur) in olijfolie. Hierdoor schuimt het 

vlak zonder grote bellen en verzorgt het je huid, het werkt hydraterend 

en verzachtend. 

Olijfolie wordt al duizenden jaren verzeept. We verzepen de extra virgin olijfolie van het Palestijnse 

Canaan Fair Trade, gevestigd in Jenin, op de Westelijke Jordaanoever. Canaan verenigt kleinschalige 

olijfboeren die afgesloten zijn van de wereld en garandeert hiermee een inkomen. En ze bieden ze 

ondersteuning in het gehele productieproces: ecologisch beheer van de olijfgaarden, centrale 

verwerking van de olijven, bottelen en de verkoop wereldwijd. 

Onze olijfzeep bevat geen etherische oliën, prettig als je niet van sterkte geuren houdt of allergisch 

bent voor de meeste etherische oliën. 

 

Schoonmaakzeep 

Geschikt voor alle huishoudelijke klussen zoals de schoonmaak en de afwas en als basis voor 

wasmiddel. Met citroen en citronella. 

Onverholen huishoudzeep! Naast biologisch afbreekbaar is deze schoonmaakzeep dus ook van 

biologische oorsprong. 

Met deze zeep kun je praktische alle huishoudelijke klussen doen. Voor de afwas kun je een sopje 

kloppen of een hoekje van de zeep afsnijden en in het afwaswater oplossen of, onze favoriete en 

meest effectieve manier, de schuurspons of afwasborstel over de zeep halen en hiermee 

schoonmaken. Dit werkt ook bij vieze pannen! 

Een schoonmaaksopje maak je op dezelfde manier, al naar gelang je voorkeur voor sterk of minder 

sterk sop. Ook geschikt als basis voor wasmiddel. 


