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GREEN CLEANING 
De zwarte Marius Fabre olijfoliezeep is zuinig 
en gemakkelijk in gebruik en kan moeiteloos 
tal van andere huishoudproducten vervangen.
Met de zeep maak je alle typen vloeren en 
tegels efficiënt schoon. Vloeren van terracotta, 
beton, hardsteen, linoleum of oppervlakken 
zoals een marmeren blad, een aanrecht in de 
keuken of het badkamerblad blinken weer als 
nieuw. Koper, zilver en leer kunnen met de 
zwarte zeep worden gereinigd, maar ook 
fietsen, auto’s en boten… De zwarte zeep is 
verkrijgbaar in een tube, pompje, fles of als 
spray.

EEN GEZONDE TUIN
Zwarte zeep is ook ontzettend handig bij het 
tuinieren. Het is een groen alternatief voor 
kunstmest en een natuurlijke hulp om planten 
tegen insecten te beschermen en om de zwarte 
schimmelaanslag van bladluizen van bladeren 
te verwijderen. De zeep is geschikt om te 
gebruiken bij rozen, sierplanten, fruitbomen en 
groenten en gebruik is ook toegestaan in de 
biologische landbouw*.

MARIUS FABRE ZWARTE ZEEP, 
van huis tot tuin

De zwarte zeep van Marius Fabre is gemaakt van olijfolie, die haar een prachtige donkerbruine kleur 
geeft. Het recept van deze unieke zeep is gepatenteerd en de zeep heeft het Ecocert label.

De zeep wordt op ambachtelijke wijze geproduceerd in authentieke ketels in de zeepfabriek van 
Marius Fabre in Salon-de-Provence.

De zwarte zeep van Marius Fabre maakt waanzinnig goed schoon, is zacht voor de handen en veilig 
voor alle materialen en het milieu.

De Marius Fabre zeepfabriek maakt producten speciaal ontworpen voor huis en tuin. Ze zijn een 
uitstekende en gezonde hulp bij het schoonmaken: biologisch afbreekbaar, natuurlijk, gifvrij, efficiënt 
en zonder chemische toevoegingen.

Marius Fabre zwarte zeep spray,   

speciaal voor in de tuin, klaar voor 
gebruik (500 ml)

Zwarte zeep-pompje

(500ml)

Vloeibare zwarte  

zeep tube (250ml) 

*EU verordening nr. 834/2007
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Marius Fabre black soap spray, 
specially for the garden,
ready for use (500 ml)

WIST U DAT?

Voor dieren

Gebruik de zeep als een natuurlijke shampoo, 
voor een schone en glanzende vacht.

Voor textiel

Bij gekleurd wasgoed: wrijf de vlek in met 
zwarte zeep en was vervolgens met de hand of 
in de machine.

Ook geschikt voor ramen, 

zilver en koper




