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MEDITERRANE CULTUUR 
Bij Tadé gaat mild reinigen hand 
in hand met hydrateren en ver-
zorgen. De mediterrane cultuur 
van lichaamsverzorging begint 
met de authentieke blokken zeep, 
waarvan je nu de geur kan af-
stemmen op je eigen smaak of 
stemming. Liever een mooi flesje 
in je badkamer? Kies dan de ex-
tra hydraterende vloeibare zeep 
voor lichaam en gezicht in de 
geur van jouw keuze. Scrubben 
doe je met de bodyscrub verrijkt 
met kristallen uit de Dode Zee en 
karitéboter. De verzorgingsolie is 
heerlijk voor zowel je huid als je 
haar en zit bomvol al het goede 
van olijfolie uit de eerste persing, 
gecombineerd met jouw favoriete 
mediterrane geur. En dan is er 
nog het beautywater dat je gezicht 
en lichaam reinigt, verkwikt en 
verfrist. 

VIJF GEUREN, VIJF KEUZES, 
VIJF STEMMINGEN
Iedereen die wel eens in het Mid-
dellandse Zeegebied is geweest 
kent het: de geur van jasmijn, 
meegevoerd door de wind. Of het 
authentieke aroma van de Isfahan 
roos uit de groene Oasestad – zo 
delicaat en zo exotisch. De kalme-

rende geur van Neroli uit Capri, 
die heerlijke oranjebloesem die 
zorgt voor dromen van La Dolce 
Vita. Argan uit het Atlasgebergte 
is met haar verfijnde parfum een 
wondermiddel voor gezondheid 

en schoonheid. En dan is er nog 
de traditionele geur van olijf – de 
klassieker uit Marseille. Vijf geu-
ren, vijf keuzes, vijf stemmingen.

1000 JAAR OUD  
MEESTERWERK
Aleppo Zeep is een echte klassie-
ker. Dit duizend jaar oude mees-
terwerk is volledig plantaardig en 

wordt tot op de dag van vandaag 
op dezelfde ambachtelijke manier 
met de hand gemaakt. De olijf- en 
laurierbesolie die aan de basis lig-
gen van alle zepen, werken samen 
om de huid te verzorgen. De zeep 
zit boordevol essentiële vetzuren, 
antioxidanten en vitamines en 
houdt het evenwicht van de huid 
in stand. Al dat heerlijks kun je 
nu combineren met jouw geur 
naar keuze: jasmijn, roos, oran-
jebloesem, argan of olijf. Aleppo 
Zeep is ook in vloeibare vorm 
verkrijgbaar in een pompflesje 
met de zuivere biologische olijf- 
en laurierbesolie in de vijf geuren. 
De smeuïge, licht schuimende 
zeep voelt prettig aan en droogt 
zelfs de meest gevoelige of geïr-

riteerde huid niet uit. Een heerlijk 
schoonheidsritueel voor elke dag. 

NIEUWE ENERGIE 
Het beautywater van Tadé, meer 
dan 99,5% natuurlijk, reinigt, ver-
kwikt en verfrist en de heerlijke 
geur geeft je alle energie die je 
nodig hebt. Ideaal als verzorging-
slotion of om make-up te verwij-
deren, maar probeer ook zeker 
eens een paar druppels op je kus-
sen voor de mooiste dromen – of 
in elk geval een goede nachtrust. 
Geschikt voor zeer gevoelige en 
kwetsbare huidtypes. 

BRON VAN SCHOONHEID
De Dode Zee is een bron van 
schoonheid en gezondheid en 
de natuurlijke microkristallen 
uit dit wereldwonder vormen de 
basis van Tadé’s bodyscrub. In 
combinatie met karitéboter, zee-

Stukje méditerranée 
voor in de badkamer
Tadé Aleppo Zeep nu verkrijgbaar in  
nieuwe beautylijn in vijf geuren

Handgemaakt, puur natuur en mild voor de huid. Met Tadé Aleppo Zeep, bekend 
van de klassieker met laurier en olijf, breng je een eeuwenoud beautyritueel naar je 
badkamer. En met de vijf nieuwe geuren krijgt dat ritueel nu een nog exclusiever 
gevoel. Droom weg naar mondain Capri, exotisch Isfahan of de romantische oevers 
van de Nijl. De nieuwe lijn bestaat uit zeep, scrub, beautywater en huidolie om 
lichaam, gezicht en haar te reinigen, te hydrateren en te verzorgen. Laat de geur van 
jasmijn, roos, oranjebloesem, argan of olijf je meevoeren naar de Méditerranée. Naar 
de schoonheidsgeheimen van de Koningin van Sheba, Cleopatra en de mysterieuze 
Berbervrouwen uit het Atlasgebergte. Van een diep reinigende bodyscrub met zout uit 
de Dode Zee tot een zeep of huidolie van de eerste olijfpersing – deze beautytradities 
zou iedereen moeten proberen. 

Prijs & verkrijgbaarheid
De exclusieve Tadé Aleppo Zeepproducten worden in Nederland 
door Savon de Provence op de markt gebracht. Deze betrouw-
bare partner heeft de volledige range in het aanbod en biedt 
een uitstekende service. De producten zijn plantaardig, zonder 
kleurstoffen, palmolie en oplos- of conserveringsmiddelen. Het as-
sortiment is duurzaam, biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk 
en bestaat uit:

•  Aleppo Zeep in vijf geuren:  
jasmijn, roos, oranjebloesem, argan, olijf  € 5,95 voor 100 gr

•  Vloeibare Aleppo Zeep in vijf geuren:  
jasmijn, roos, oranjebloesem, argan, olijf € 15,50 voor 500 ml

•  Tadé Beautywater in drie geuren: 
jasmijn, roos, oranjebloesem € 4,95 voor 240 ml

•  Tadé Bodyscrub in vier geuren:  
jasmijn, roos, oranjebloesem, argan € 27,95 voor 250 gr

•  Tadé Verzorgingsolie in vijf geuren:  
jasmijn, roos, oranjebloesem, argan, olijf € 23,50 voor 100 ml

Naast alle Verzorgingsoliën zijn ook de producten met olijf (Savon de Marseille) bio  
COSMOS gecertificeerd. Voor meer informatie: www.savondeprovence.nl

wier en amandel-, druivenpit- en 
jojobaolie van de eerste persing, 
transformeert de scrub tijdens 
het gebruik in een zacht geurende 
melk die de huid revitaliseert en 
diep voedt. Dode Zeezout zui-
vert, kalmeert en stimuleert de 
celvernieuwing, waardoor het 
gebruik zeer effectief is bij de be-
handeling van huidproblemen. 
De huid wordt glad, satijnzacht 
en gaat glanzen van gezondheid. 
Tadé Dode Zeezout Boterscrub is 
geschikt voor alle huidtypes, en 
zelfs heilzaam voor de gevoelige 
huid.

GEURIG VERZORGD
De snel in de huid trekkende Tadé 
biologische verzorgingsolie – bio 
COSMOS gecertificeerd - bestaat 
uit actieve, natuurlijke bestand-
delen die voeden, beschermen en 
hydrateren. Masseer de olie op je 
lichaam voor een fluweelzachte 
huid met een subtiel vleugje jas-
mijn, roos, oranjebloesem, ar-
gan of olijf. Perfect te gebruiken 

in plaats van bodylotion en als 
bescherming van de hoofdhuid 
voorafgaand aan het gebruik van 
shampoo. Met deze olie, die ook 

zeer geschikt is als massageolie, 
blijft de huid goed gehydrateerd, 
krijgt ze de nodige energie en be-
houdt ze haar glans.


