Wasmiddel maken van Savon de Marseille
zeepvlokken
Handleiding voor de was
Zeepvlokken voor de hand- of machinewas,
verkrijgbaar in een pak van 750 gram, een
papieren zak van 1 kg of een katoenen 5 kg zak.
Geschikt voor alle textielsoorten, en met name voor de fijne
en delicate was, zoals baby kleertjes, wol, zijde, kant. Dit natuurlijke
en plantaardige wasmiddel is ecologisch verantwoord en zeer
geschikt voor de gevoelige en allergische huid.
Handwas
Los een handvol zeepvlokken op in 2 liter heet water. Was en spoel
grondig. Gebruik voor wol koud water.
Machinewas
Los 30-40 gram zeepvlokken op in 1 liter zeer warm water, neem
hiervoor bijvoorbeeld een lege fles van een vloeibaar wasmiddel.
Goed schudden. Gebruik 60-100 ml in een doseerbol voor een volle
wasmachine. Het is mogelijk de zeepoplossing te bewaren, goed
schudden voor gebruik.
Tips
•

•

•

Voeg een glas witte azijn toe in het bakje van de wasverzachter
indien uw water veel kalk bevat. De was ruikt heerlijk fris, voelt
zacht aan en de witte azijn laat geen geur achter.
Voor een gezond geurende was kunt u enkele druppels van een
essentiële olie toevoegen aan het wasmiddel, bijvoorbeeld
lavendel
Voor een stralend wit linnen was: voeg een eetlepel
zuiveringszout (bicarbonaat) of een klein handje soda toe.

Savon de Marseille Blanc
'Pour le linge'
Particulièrement recommandés pour laver le
Iinge de bébé et lui éviter ainsi irritations et
allergies.
Lavage à la main
Faire dissoudre 1 poignée de copeaux dans 2 litres d'eau chaude.
Laver puis rincer abondamment. Utiliser de I’eau froide pour les
textiles en laine.
Lavage en machine
Fabriquer sa lessive au savon de Marseille.
Faire dissoudre préalablement les copeaux (2 poignées) dans 1 litre
d'eau très chaude (prendre une bouteille ou un ancien bidon de
lessive liquide). Bien secouer.
Verser la quantité d'un verre à moutarde dans le tiroir de la
machine.
II est possible de préparer sa lessive à I’avance. Dans ce cas, avant
chaque utilisation, bien secouer pour que la lessive redevienne lisse.
Conseils pratiques
•
•
•

Ajouter régulièrement un verre de vinaigre blanc dans le
compartiment de l’assouplissant, lorsque l’eau est calcaire.
Pour parfumer votre lessive, ajouter quelques gouttes d'huiles
essentielles (Iavande, arbre à thé, agrumes).
Pour un linge parfaitement blanc. rajouter une cuillère à soupe
de bicarbonate de soude ou une petite poignée de cristaux de
soude.

