
O n m i s b a a r  i n  h e t  h u i s h o u d e n

Aleppo zeep is een uniek product, dat sinds de klassieke oudheid onveranderd is gebleven. 

Deze handgemaakt en volkomen natuurlijke zeep dankt zijn wonderbaarlijke 
cosmetische kwaliteiten aan olijfolie die de huid verzacht, beschermt en voedt en aan 
laurier, vol onmisbare vetzuren, antioxidanten en vitaminen.
Volledig biologisch afbreekbaar en daardoor volkomen veilig voor het milieu.
Als huishoudzeep is Aleppo zeep zo multifunctioneel dat hij overal in huis gebruikt kan worden.
• 100% natuurlijk, zeer milieuvriendelijk, zonder chemische toevoegingen,

conserveermiddelen of palmolie.
• Volledig biologisch afbreekbaar en hypoallergeen en daardoor geschikt voor iedere huid, ook de zeer

gevoelige. Volkomen veilig voor het milieu.

Een multifunctionele, zuinige zeep die voor vele doeleinden te gebruiken is
• Geschikt voor het dagelijks reinigen van gezicht en lichaam, vooral voor de gevoelige, droge,

geïrriteerde of ruwe huid.
• Wast doeltreffend en zonder enig risico kleding en kwetsbare stoffen.
• Een stukje Aleppo zeep in de linnenkast beschermt tegen motten.

Een uniek recept, natuurlijk en multifunctioneel
• Zuinig en multifunctioneel.
• Onderhoud en glans voor iedere vloer.
• Keuken- en badkamerreiniger, ook te gebruiken als afwasmiddel.
• Vlekverwijderaar en kwastenreiniger.
• Verwijdert schimmel veroorzaakt door bladluis.
• Shampoo voor dieren zoals honden, katten, paarden; aanbevolen door dierenartsen.

Aleppo vlekverwijderaar: authentiek en 100% natuurlijk
• Uniek: de enige Aleppo zeep met Sommières klei.
• Een krachtige 100% natuurlijke, plantaardige vlekverwijderaar met mineralen.
• Zonder toevoegingen, volledig biologisch afbreekbaar, ecologisch en zuining.
• De originele Sommières klei, een bewezen natuurlijke vlekverwijderaar uit het dorp

Sommières in Zuid-Frankrijk.
• Deze zeep verwijdert elke hardnekkige vlek uit uw wasgoed, textiel of vloerbedekking:

etensresten, modder, bloed, inkt etc.

Zeepvlokken: wasmiddel, vlekverwijderaar, wasverzachter
• Krachtig en doeltreffend wasmiddel voor de hand- of machinewas en voor vele andere
doeleinden zoals vlekverwijderaar of schoonmaakmiddel.
• Zuinig in gebruik.

Savon d’Alep vrac 1 KG

Savon noir d’Alep Ménager 1L

Savon d’Alep détachant à la terre de Sommières 250G

Paillettes de savon d’Alep 1KG




