
Beter voor huid én milieu: 
hoe deze spray ons 

toiletbezoek hygiënischer 
en duurzamer maakt

TOILET PAPER SPRAY
+ probiotics

Wat doen probiotica? 
Heel wat reinigingsproducten 
veroorzaken huidproblemen, zoals 
droogte, schilfering, jeuk, of irritatie.  
Dat komt omdat ze de balans in 
het microbioom op onze huid 
verstoren. Een microbioom is een 
samenstelling van eigen bacteriën 
en micro-organismen in en op ons 
lichaam. De Toilet Paper Spray van 
Sanaspray zorgt er net voor dat het 
microbioom in balans blijft en onze 
huid kan beschermen. 

Hoe?
Dankzij een hoge concentratie 
probiotica in de spray. Probiotica 
zijn goede bacteriën die het risico 
op infecties verminderen en zorgen 

voor een goed beschermend 
microbioom op de huid.  
Probiotica zijn bovendien ook 
actieve vuilverwijderaars die de  
huid op microscopisch niveau 
reinigen. Ze zorgen eigenlijk voor 
een permanente huidreiniging  
en dus een gezonde huid.  
Met andere woorden: probiotica 
hebben een positieve werking 
op onze gezondheid. Ze kunnen 
ook bijvoorbeeld bepaalde 
darmproblemen verminderen door 
het beïnvloeden van de darmflora, 
het immuunsysteem en de darm-
barrière. De grote hoeveelheid 
aan die goede bacteriën in de 
Toilet Paper Spray van Sanaspray is 
dus erg positief, vindt ook dokter 
Luc Colemont van de vzw Stop 
Darmkanker: “De probiotica in 
Sanaspray komen het microbioom 
van de huid (de lokale huidflora) 
alleen maar ten goede!” 

Denk aan het milieu
Sanaspray is nu nog een mooi 
alternatief, maar wordt binnenkort 
gewoon de norm. Vochtige doek-
jes zullen niet langer onze wc’s 

verstoppen, het milieu vervuilen 
en onze huid irriteren. De spray 
waarmee je makkelijk toiletpapier 
vochtig maakt, is dé oplossing voor 
iedereen die bekommerd is om 
milieu en gezondheid maar toch 
een schoon gevoel wilt na een 
toiletbezoek.

Ook voor apotheker Katleen Van 
Genechten van pharmamarket.be 
is Sanaspray’s Toilet Paper Spray 
het perfecte antwoord. “De spray is 
een milieubewust alternatief voor 
vochtige doekjes die regelmatig 
voor overlast en verstopping zorgen 
in waterzuiveringsstations”, klinkt 
het. “Sanaspray wil België op deze 
manier hygiënischer en duurzamer 
maken. Daar willen wij als online 
apotheek maar al te graag aan 
meewerken.”

 

 

Vraag Sanaspray bij uw  
apotheker of bestel via  
www.pharmamarket.be. 

Kiest u ook liever voor 
een huid- en milieu-
vriendelijk product, zonder 
in te boeten aan hygiëne 
en een schoon gevoel? 

Maakt u bij een toiletbezoek 
ook weleens gebruik van 
de zogenaamde ‘vochtige 
doekjes’? Ze geven ongetwijfeld 
een proper en fris gevoel, 
maar toch zijn ze niet ideaal. 
Ze veroorzaken heel wat 
ecologische ellende  
– de Europese Unie roept 
zelfs op om ze niet langer te 
gebruiken – en ook uw huid 
reageert er niet altijd positief 
op. De Belgische start-up 
Sanaspray komt daarom met 
een slim alternatief: een spray 
met probiotica die u zelf op  
het wc-papier verstuift. 

Twee op de drie mensen voelen zich 

niet altijd proper na een toiletbezoek. 

Vervelend, want we hechten veel belang 

aan persoonlijk hygiëne. Zeker na “de grote 

boodschap” willen we allemaal een schoon 

gevoel, toch? Wel, Sanaspray doet wat 

vochtige doekjes doen, maar dan met meer 

aandacht voor onze gezondheid en het milieu.


