
 

                      

 

                     

Categorie:    Beauty, Duurzaamheid 

Minimaal vereist level: Talent, Wizard en Genius 

Blogpost vereisten:   Minimaal 400 woorden 

Verwijzende links: 2-3 

Type blog:  Product blog / Branded blog 

Kwaliteitseis: Do-follow links 

Looptijd: Doorlopend 

 

Meld je aan voor de opdracht via deze link. Vermeld 

het opdrachtnummer 210.12 en waarom jij voor deze 

opdracht wil schrijven. 
 

Wanneer we meer inschrijvingen binnenkrijgen dan 

we zoeken zullen we een selectie maken. Je krijgt dus 

vanzelf te horen of je voor deze opdrachtgever mag 

bloggen! Indien je niet geïnteresseerd bent in deze  

opdracht, hoef je niet te reageren ;) 

 

Deze opdrachtgever heeft een mooie missie: een plasticvrije cosmetica markt! Alle producten zijn daarom 

volledig plasticvrij, rotzooi-vrij en ze bestaan uit natuurlijke ingrediënten. Goed voor jou én het milieu! De zee 

bestaat op dit moment uit meer dan 5,25 biljoen stukken plastic. Deze plastic soep wordt veroorzaakt doordat 

wij een enorme hoeveelheid plastic produceren wat uiteindelijk als afval in de natuur terecht komt. Door 

eerdere ervaring in de cosmetica markt weten de oprichters van dit merk dat het anders kan. De eerste 

producten die ze hebben ontwikkeld zijn shampoo bars. Dit zijn 100% plasticvrije vervangers voor 

shampooflessen. Omgerekend zijn ze goedkoper dan een gemiddelde plastic shampoofles, omdat ze 3 tot 4 

keer langer meegaan. Inmiddels is de collectie enorm uitgebreid met conditioner bars, body bars, bath bombs, 

natuurlijke deodorant, lipbalm en nog veel meer! De ambitie is om jouw badkamer te vullen met plasticvrije 

producten en zo de cosmetica markt plasticvrij te maken! 

 

Schrijf jij regelmatig over duurzaamheid en beauty? Dan zijn we voor deze opdracht op zoek naar jou! En het 

leuke is: voor deze opdracht ontvang je, naast je Blog Brains vergoeding, 3 gratis bars (of andere producten)! 

Alle bars zijn vegan en bestaan uit natuurlijke ingrediënten. Ze worden allemaal handgemaakt in een eigen 

productielocatie in Nederland. Tot slot zijn alle producten SLS, SLES vrij, dierproefvrij, plamolievrij en vrij van 

conserveermiddelen. Interesse? Laat snel van je horen via een mooie motivatie! 

 

Niveau eindklant:  100% plasticvrije en natuurlijke cosmetica producten / Eerlijk geprijsd 

 

 

Vergoeding:                            Zie je Blog Brains level 

Product testen/ontvangen: Ja! 

Beschrijving product: Voor deze opdracht 

ontvang je, naast je Blog 

Brains vergoeding, 3 

gratis HappySoaps 

producten, zodat je deze 

kunt reviewen. 

 

 

Opdrachtnummer: 210.12 

Omschrijving 

Beloning Geïnteresseerd? 

Vereisten 

Project: Plasticvrij cosmeticamerk 

https://blogbrains.nl/verschillende-soorten-blogs/
https://blogbrains.nl/motivatie-opdracht/
https://blogbrains.nl/motivatie-opdracht/

