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SOOTH
FACE & BODY CRÈME

VEEL MENSEN KRIJGEN EEN EXTREEM DROGE HUID ALS
BIJWERKING VAN CHEMOTHERAPIE

Sooth is speciaal gemaakt voor mensen die last hebben van huidproblemen 
tijdens chemo, met ingrediënten als baobab olie en prebiotica. Alle ingrediënten 

zijn natuurlijk en hypoallergeen. De baobab verzorgt, terwijl de prebiotica de 
juiste voedingstoffen geeft om de huid te helpen te herstellen.

Ontstaan Sooth

We hebben alle drie gezien wat kanker met onze familie en vrienden 
doet en hoe chemo de kwaliteit van hun leven beïnvloedde. 

Dat motiveerde ons om Sooth Face & Body Crème te creëren. 
Toen ontdekten we dat er jaarlijks 9.000 mensen zijn die 

huidklachten krijgen door chemotherapie, was dit voor ons 
genoeg reden om Sooth op de markt te brengen. 

We willen mensen helpen.
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Gebruik Sooth Face & Body Crème op de huid 

De Sooth Face & Body crème kan het beste aangebracht worden 
op de huid met de vingers. Het beste in om de crème met 
cirkelvormige bewegingen in de huid te masseren, totdat 

de witte waas verdwenen is. 

HOE VAAK SOOTH GEBRUIKEN? 

De crème kan meerdere malen per dag (naar behoefte) gebruikt 
worden. Als het nodig is, kan men meerdere lagen aanbrengen, 

bijvoorbeeld na het douchen of als ze een trekkend gevoel blijven 
ervaren. Wees genereuzer op gebieden met een dikke huid, 

zoals ellebogen of knieën.

EERSTE GEBRUIK SOOTH 

Bij het eerste gebruik van een nieuw verzorgingsproduct is het altijd 
belangrijk om deze als eerst te testen, een zogenoemde patch test. 

Het uitvoeren van een   patchtest is eenvoudig uit te voeren. 
De beste manier is om een kleine hoeveelheid van het product 
aan te brengen op de pols en de binnenkant van de elleboog. 
Er mogen geen andere producten op de huid zitten, zodat het 
product goed getest kan worden. Wacht ongeveer 24 uur om 

te zien of er een reactie ontstaat.



BRENG SOOTH AAN NA HET DOUCHEN 

Een van de beste tijden om de Sooth Face & Body crème aan te 
brengen, is direct na het douchen. De huid kan door het douchen 

droog aanvoelen. Dit kan ervoor zorgen dat de huid extra gaat jeu-
ken en strak aanvoelt. De beste manier om die ongewenste bijwer-
kingen op afstand te houden, is door de crème direct na het dou-

chen aan te brengen terwijl de huid nog licht vochtig is.  

BRENG SOOTH AAN VOOR EEN ACTIVITEIT 

Als de huid blootgesteld wordt aan de elementen (denk aan een 
blokje om, joggen of sporten buiten), bereid de huid dan voor door 
deze in te smeren. Als het weer bijzonder koud is of de lucht droog 

is, kan dit helpen om de droogheid te verminderen die kan optreden.  

BRENG SOOTH AAN VOOR HET NAAR BED GAAN 

De huid verliest vocht tijdens het slapen. Het aanbrengen van 
Sooth vlak voor het slapengaan is essentieel om de huid zacht 

en soepel te houden.  

HUID VOORBEREIDEN OP CHEMO MET SOOTH 

Het is mogelijk om de huid extra te verzorgen, voordat 
chemotherapie gestart wordt. Advies is om hier minimaal 

3 weken van te voren mee te beginnen. De huid wordt zo als 
ware voorbereidt op de chemo, doordat Sooth de barrièrefunctie 

van de huid versterkt. 



SOOTH
FACE & BODY CRÈME

Waarom Sooth?

• Helpt om je droge huid te 
 herstellen 
• Herstelt gescheurde en 
 beschadigde huid 
• 100% natuurlijk en parfumvrij  
• Vegan, dit vermindert de kans 
 op huidirritaties 
• Vol ingrediënten die je huid 
 verzachten 
• Dermatologisch getest 
• Geschikt voor de droge en 
 gevoelige huid 
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Gebruik tekst- en beeldmateriaal

Sooth stelt beeldmateriaal, productfoto’s en productteksten 
ter beschikking via onze website:

www.sooth-care.com/pages/documentatie

Deze zijn vrij online te gebruiken, zoals in je website, 
op social media of in een nieuwbrief.  

Voor beeldmateriaal in een andere formaat of met een 
hogere resolutie (bijvoorbeeld voor drukwerk) kun je ons 

contacteren via info@sooth-care.com. 

Sooth moedigt ook aan om, indien nodig, 
zelf beeldmateriaal te maken en te gebruiken.  

Teksten behoren zelf geschreven te worden, maar je mag
inspiratie opdoen voor je teksten via onze website. 

De productomschrijving die wij aanbieden bij /documentatie
mag wel één op één gebruikt worden. 

http://www.sooth-care.com/pages/documentatie 
mailto:info%40sooth-care.com?subject=


Welke ingrediënten zitten er in Sooth? 

Sooth Face & Body Crème is 100% natuurlijk en bevat alleen maar 
vegan ingrediënten. Wij zorgen graag voor de huid en onze planeet. 
Ook vinden we de maatschappelijke factor belangrijk. Daarom wordt 

de Sheaboter en de Baobab olie besteld bij vrouwen in Afrika die 
niet uitgebuit worden en de boom met respect behandelen. 

DE VEREENVOUDIGE LIJST MET INGREDIËNTEN IS: 

Water, Baobab olie, Polysacchariden, Glycerine, Sheaboter, 
Triheptanoine, Emulgator, Prebiotica, Lipiden, Bisabolol, 

Vitamine E, Konjac gum, Arginine.

DE OFFICIËLE INCI LIJST VAN DE FACE & BODY CRÈME IS:

Aqua, Adansonia Digitata Seed Oil**, Biosaccharide Gum-1, Glycerin*, 
Butyrospermum Parkii Butter**, Triheptanoin, Polyglyceryl-2 

Stearate, Inulin, Gluconolactone, Glyceryl Stearate, Stearyl Alcohol, 
Macadamia Integrifolia Seed Oil, Sodium Benzoate, Bisabolol, 

Phospholipids, Tocopherol, Alpha-Glucan Oligosaccharide, 
Amorphophallus Konjac Root Extract, Glycine Soja Sterols, 

Stearic Acid, Safflower Oil/Palm Oil Aminopropanediol Esters, 
Squalane, Calcium Gluconate, Arginine. 

*Van gecertificeerd biologische landbouw 
**Met liefde uit het wild geplukt



De gezichtscrème Sooth Iris Flower 

Een (extreem) droge huid komt veel voor. Dit kan zorgen voor 
verschillende huidklachten. Je hebt dan een goed verzorgend 

product nodig. Sooth Iris Flower is hier speciaal voor ontwikkeld. 
Zacht en verzorgend, met een uniek allergeenvrije parfum.

Bij een droge huid is vaak de beschermlaag van je huid is aangetast, 
dit lost zich dit meestal niet vanzelf op. Hiervoor heb je speciale 

huidverzorging nodig met zachte ingrediënten. Je droge huid is na-
melijk kwetsbaar en kan niet tegen harde ingrediënten. De gezichts-

crème van Sooth helpt je. Sooth Iris Flower is hier speciaal voor 
ontwikkeld. Het is een 100% natuurlijke crème voor hoofd en gezicht. 

Zacht en verzorgend, met een uniek allergeenvrije parfum.

HUIDVERZORGING MET ALLERGEENVRIJE PARFUM 

De Iris Flower heeft een zachte en mild zoete geur. Het parfum is 
allergeenvrij en natuurlijk, geschikt voor de gevoelige huid. Droogt 

de huid niet uit maar bied extra verzorging.

DE OFFICIËLE INCI LIJST VAN DE FACE & BODY CRÈME IS:

Aqua, Adansonia Digitata Seed Oil**, Biosaccharide Gum-1, Glycerin*, 
Butyrospermum Parkii Butter**, Triheptanoin, Polyglyceryl-2 

Stearate, Inulin, Parfum, Gluconolactone, Glyceryl Stearate, Stearyl 
Alcohol, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Sodium Benzoate, 

Bisabolol, Phospholipids, Tocopherol, Alpha-Glucan Oligosaccharide, 
Amorphophallus Konjac Root Extract, Glycine Soja Sterols, Stearic 
Acid, Safflower Oil/Palm Oil Aminopropanediol Esters, Squalane, 

Calcium Gluconate, Arginine. *Van gecertificeerd biologische 
landbouw **Met liefde uit het wild geplukt



SOOTH
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CLAIMS OVER DE WERKING VAN SOOTH 

Sooth is een cosmetisch product en geen medisch product. 
Marketing claims ten behoeve van cosmetica is gehouden aan 

reclamecodes en wetgeving, zie hiervoor 
https://www.ncv-cosmetica.nl/wetgeving/claims.

Bij vragen, contacteer het team van Sooth/Zanta Cosmetics.

PRIJZEN SOOTH 

Bij verkoop van Sooth willen we graag dat de advies verkoopprijzen 
aangehouden worden. Het is niet toegestaan om te stunten 

met de verkoopprijzen van Sooth.  

VERKOOPKANALEN 

De producten van Sooth Care mogen alleen verkocht worden via 
jullie eigen verkoopkanalen en mogen niet aangeboden worden via 

kanalen zoals bol.com, marktplaats, amazon en vergelijkbare platforms.  
 

ONTVANGST EN OPSLAG VAN SOOTH 

Wij adviseren om bij ontvangst van de goederen deze te controleren op even-
tuele schade. Graag deze schade direct melden aan degene die de bezorging 
verzorgd en aan het team van Sooth/Zanta Cosmetics. De goederen mogen 

binnen 5 dagen na ontvangst teruggestuurd worden. 

Als Sooth in opslag wordt geplaatst, adviseren wij om de 
Sooth Face & Body Crème te bewaren op een droge en plek tussen de 

15 – 30 graden. De houdbaarheidsdatum van het product staat 
onder op het doosje.  
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VERTROUWELIJKE INFORMATIE 

Tijdens de samenwerking kan het voorkomen dat er vertrouwelijke 
informatie over de werking van elkaars bedrijf verkregen wordt. 

Het is belangrijk dat met deze informatie zorgvuldig en vertrouwelijk om 
gegaan wordt. En dit alleen in overleg met elkaar gedeeld wordt met derden. 

Daarnaast is het belangrijk dat geen van de partijen bevoegd is om voor 
de ander verbintenissen aan te gaan.

KLACHTEN 

Er kunnen veel verschillende redenen zijn dat mensen ontevreden zijn 
over het product dat ze hebben ontvangen. Het kan zijn dat ze de 

productbeschrijving niet goed hebben gelezen, een ander formaat hadden 
verwacht of klachten hebben over de verzending. Algemene klachten die gaan 

over de verwachtingen van de klant of over de verzending vallen onder 
de klantenservice die de retailer zelf behoort op te pakken.  

 Echter zijn er een aantal soorten klachten die doorgegeven moeten 
worden aan ons als merkeigenaar en producent. Indien een van deze zaken 

onverhoopt voorkomt, is het als retailer belangrijk om zoveel mogelijk informatie 
te verzamelen en aan ons door te geven. De informatie die dan verzamelt dient 

te worden is minstens de batchcode van het product wat gebruikt is en een 
uitgebreide beschrijving van de klacht. 

Fouten binnen het productieproces 
Hierbij is te denken aan een pomp die niet naar behoren werkt of instabiliteit 

van de crème zelf. Sooth zal kosteloos deze producten vervangen.  

Gevoelige en allergische reacties van klanten op ons product.  
 Hoewel Sooth Face & Body crème dermatologisch getest is en geschikt 

is bevonden voor mensen met een gevoelige huid, is het altijd mogelijk dat 
iemand gevoelig reageert op een van de ingrediënten. Wij raden iedereen 

aan om eerst een patch test te doen: breng een klein beetje Sooth aan aan de 
binnenkant van de pols of elleboog en wacht 24 uur. Indien een reactie uitblijft, 

kan Sooth veilig gebruikt worden op het hele lichaam.  

Indien een klant een allergische reactie heeft ondervonden, zijn ook foto’s 
hiervan nodig. Als een huisarts of specialist is bezocht, hebben we ook hier 

een notitie, naam en contactgegevens van nodig.  
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RETOURBELEID

Teruggestuurde cosmetica kan, eenmaal geopend, niet meer 
verkocht worden en behoort vernietigd te worden. Dit valt onder 

de bedrijfsvoering van de retailer. Duidelijk ongeopende cosmetica kan 
wel verder verkocht worden; een speciale seal sticker op de verpakking 

kan deze garantie geven. Deze seal stickers moeten aangekocht 
en aangebracht worden door de retailer.  

 
Indien een product retour gezonden wordt, naar aanleiding van een fout 
binnen het productieproces, zal Sooth deze retour gezonden producten 
vervangen. Hierbij valt te denken aan een pomp die niet naar behoren 

werkt of instabiliteit van de crème zelf.

ONZE FLES

Een airless bottle was onze vereiste: zo kan er geen
contaminatie in de fles komen en beschermen we onze klanten
met een laag immuunsysteem. En we wilden geen glazen fles,

omdat onze klanten Sooth makkelijk mee moeten kunnen
nemen naar het ziekenhuis.

We wilden een milieubewuste keuze maken.
Onze fles is ECOCERT, vegan en gemaakt van 

100% gerecycled plastic.

Meer informatie via:
www.sooth-care.com of info@sooth-care.com

Voor vragen, bel gerust op +31 6 12939347 

Nieuwe bestelling? Plaats je order via order@sooth-care.com 

http://www.sooth-care.com
mailto:info@sooth-care.com

