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De klassieke Savon de Marseille à l’huile d’olive komt uit de streek van de 

havenstad Marseille en is gebaseerd op olijfolie. De zeep bevat geen kleurstoffen 

en parfum en is gemaakt zonder chemische stoffen en conserveringsmiddelen. 

De zeep kent vele gebruiksmogelijkheden: wassen van het lichaam, wassen van 

hoofdhuid en haar, en is geschikt voor de donkere was. De extra pure zeep is 

heilzaam voor de probleemhuid, zoals eczeem en psoriasis.  

 

De Savon de Marseille Blanc is gemaakt voor de was, ‘Pour Le Linge’, op basis 

van plantaardige oliën, zonder kleurstoffen en parfum en zonder chemische 

stoffen. De Blanc zeep is geschikt voor alle textielsoorten, met name voor de fijne 

en delicate was, zoals baby kleertjes, wol, zijde en kant. Ook heel efficiënt tegen 

hardnekkige vlekken. 

 

De echte Savon de Marseille zeep herkent u aan het logo van 

de ‘Union des Professionnels du Savon de Marseille’. Dit logo 

garandeert dat de zeep is gemaakt door de natuurlijke 

plantaardige oliën te koken in een traditionele ambachtelijke grote 

ketel in de Marseille regio; zonder toevoegingen van parfum, 

kleurstof en conserveringsmiddelen. 

 

 

 

Savon de Marseille extra pur à l’huile d’olive  

100 gram of 400 gram in een blauwe kartonnen doos. 

  

 

 

Savon de Marseille Blanc extra pur à l’huile de palme  

100 gram of 400 gram in een witte kartonnen doos.  

 

  

 

Savon de Marseille à l’huile d’olive tranche 

Handgesneden en handgestempelde plak van 100 gram 

van de traditionele Marseille olijfolie zeep. 

  

 

Savon de Marseille extra pur à l’huile d’olive  

40 gram in een kartonnen doosje. 

  

 

Savon de Marseille extra pur à l’huile d’olive  

Naast de klassieke blokzepen is de Savon de Marseille 

ook verkrijgbaar in een handzame ovale vorm van 150 

gram. De zeep is sierlijk verpakt in een blauwe kartonnen 

doos. 

http://www.label-savon-de-marseille.fr/
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Savon de Marseille Blanc à l’huile de palme Zeepvlokken 

750 gram zeepvlokken voor de hand- of machinewas. 

Geschikt voor alle textielsoorten, en met name voor de 

fijne en delicate was, zoals babykleertjes, wol, zijde, kant.  

Dit natuurlijke en plantaardige wasmiddel is ecologisch 

verantwoord en zeer geschikt voor de gevoelige en 

allergische huid.  

  

 

Savon de Marseille Blanc à l’huile de palme Zeepvlokken 

5 kilogram zeepvlokken voor de hand- of machinewas. 

Geschikt voor alle textielsoorten, en met name voor de 

fijne en delicate was, zoals babykleertjes, wol, zijde, kant. 

Dit natuurlijke en plantaardige wasmiddel is ecologisch 

verantwoord en zeer geschikt voor de gevoelige en 

allergische huid.  

  

 

Savon noir liquide à l’huile d’olive  

Al 110 jaar maakt het familiebedrijf Marius Fabre een 

zwarte olijfoliezeep op basis van plantaardige oliën.  

In tegenstelling tot vele andere schoonmaakproducten 

bevat deze zeep géén kleur- en geurstoffen en géén 

toegevoegde producten die afgeleid zijn van aardolie of 

dierlijke vetten. De “savon noir” is tevens zeer zacht voor 

de huid en droogt de huid niet uit. De zwarte zeep is 

biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk. Verkrijgbaar 

in een 500 ml pompje en een 1 liter navulfles. 

  

 

Savon liquide de Marseille, vloeibare zeep, wordt op 

ambachtelijke wijze “la méthode traditionnelle 

marseillaise” in ketels gekookt. Daar vindt het 

verzepingsproces plaats. De basis van deze vloeibare 

zepen is olijfolie, bekend om zijn hydraterende 

eigenschappen. De Savon liquide Nature worden 

geparfumeerd met natuurlijke essentiële oliën. De Savon 

liquide Nature is mild en uiterst zacht voor de huid. De 

zeep is geschikt voor de handen, het gezicht en het 

lichaam en beschadigt de huid niet. De zeep is 100 % 

natuurlijk en biologisch afbreekbaar. De Savon liquide 

Nature is verkrijgbaar in 500 ml en 1 liter, en in 

verschillende geuren, zoals ‘Zestes d’Oranges’, ‘Pin 

Parasol’ en ‘Thym et Aneth’.  

 


