
Ontdek Scottex vochtig toiletpapier:
een grote stap voor het kleinste kamertje.

De meesten onder ons vertrouwen bij het dagelijkse 

toiletbezoek op traditioneel toiletpapier. Wist je echter 

dat er een zeer efficiënt product verkrijgbaar is om je 

dagelijkse hygiëne nog te verbeteren? 

Natalie: een vrouw met een missie!
Natalie is sinds de ‘Project Proper’ campagne van vorig jaar een enthousiaste 
gebruiker, en probeert nu ook haar vriendinnen te overtuigen van de 
aangename frisheid van Scottex vochtig toiletpapier. Ook al is het thema nog 
vaak een taboe, het product biedt zoveel voordelen dat de positieve reacties 
niet lang uitbleven.

Drie varianten voor het hele gezin 
Voor elk huidtype – ook voor de meest gevoelige huid.

Verrijkt met vitamine E, een natuurlijke antioxidant: 
geeft onmiddellijk een zacht en fris gevoel. 

Met extract van kamille en aloë vera, planten met 
van nature kalmerende eigenschappen.

Hypoallergeen en zonder parfum om elke 
overgevoeligheid of irritatie te vermijden.

Reisversie
Een compacte en praktische versie die je altijd en 
overal kunt meenemen.

Scottex vochtig toiletpapier werd speciaal ontwikkeld om 
alle leden van jouw gezin na elk toiletbezoek een nog 
properder en frisser gevoel te bezorgen. Met dit nieuwe en 
praktische product krijg je gegarandeerd een andere kijk op 
properheid.

Overduidelijke voordelen...  
De velletjes Scottex vochtig toiletpapier zijn voor- 
bevochtigd: ze zijn dus niet nat maar gewoon vochtig.

Een belangrijk voordeel is dat je de velletjes probleemloos 
kan doorspoelen in het toilet. Ze zijn volledig biologisch 
afbreekbaar!

97% van de mensen die Scottex Vochtig Toiletpapier 
probeerden, ervaart inderdaad een fris, zacht en schoon 
gevoel.

97% van de testpersonen zou Scottex Vochtig 
Toiletpapier aanbevelen.

94% van de testpersonen zal Scottex Vochtig 
Toiletpapier blijven gebruiken.

89% van de testpersonen geeft aan het product nu 
dagelijks te gebruiken.

Nieuw! 

Bovendien is Scottex vochtig toiletpapier dermatologisch 
getest. Het is pH-neutraal voor de huid en bevat geen alcohol. 
Daarom is Scottex vochtig toiletpapier geschikt voor het hele 
gezin.

Voor een onberispelijk resultaat.
"Een gevoel van frisheid" zijn de eerste woorden die onze 
testpersonen na het testen van Scottex vochtig toiletpapier 
uitspraken. Voor een optimaal resultaat gebruik je de vochtige 
velletjes het best na het gewone toiletpapier. Samen vormen 
zij een ideale combinatie die een directe impact heeft op je 
lichaamshygiëne. Weldra wordt dit een dagelijkse routine: 
zacht en efficiënt. 

De feiten

Vochtig zonder nat te zijn

Biologisch afbreekbaar in het toilet

Dermatologisch getest

Gebruik eerst droog dan vochtig

Scottex vochtig toiletpapier 
in een notendop

Extra proper en fris na
elk toiletbezoek?

www.scottex.be

De jury

Annelies

Ik heb dit nu ruime tijd kunnen 
proberen en ik ben een absolute 
fan! In het begin was het even 
wennen, vochtig toiletpapier?? 
Maar ondertussen ben ik er zo aan 
gewend dat het de normaalste 
zaak van de wereld is. Ik vind het 
heel hygiënisch en fris.

Geert

Mijn collega's wisten niets van dit 
product en ik heb hen gevraagd 
om het eerst eens te testen. Ze 
waren nadien heel enthousiast 
over het product en ik heb hen dan 
elk een pakketje meegegeven om 
het thuis verder te testen. En ze 
belden me vandaag al met de 
melding dat ze heel tevreden 
waren en het zullen kopen. 

Sofie

Wat mij opviel is dat het product 
vaak al gekend was voor de kinderen, 
vooral de kleuters, maar nu ook 
getest werd door de volwassenen en 
ook voor hen een meerwaarde 
betekende!

Bron: Studie waaraan 3000 personen hebben deelgenomen, in het kader van een marketing campagne over Scottex vochtig toiletpapier, uitgevoerd door trnd.
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