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‘pour le linge’  
handleiding voor de was 

Marius Fabre zeepvlokken voor de hand- of machinewas, verkrijgbaar in een pak van 750 

gram of een papieren zak van 1 kg. 

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. 

Met de nieuwe "palmolievrije" zeepvlokken formule raden we je aan om als volgt te werk te 

gaan om het wasmiddel te maken: 

o Doe een handvol, zo’n 30 gram, zeepvlokken in een lege container, bijvoorbeeld 

een Pyrex beker. 

o Giet zeer heet water op de vlokken, om ze te op te lossen, Goed roeren. 

o Vul een lege container of fles met de zeepoplossing en voeg heet water toe totdat je 

1 liter wasmiddel hebt. Goed schudden. 

Dit wasmiddel is geschikt voor de hand- en de machinewas. Gebruik voor de machinewas 

een normale doseerbol met wasmiddel. 

Tips 

o Voeg een glas witte azijn toe in het bakje van de wasverzachter om te verzachten en 

te ontkalken. De was ruikt heerlijk fris, voelt zacht aan en de witte azijn laat geen geur 

achter.  

o Voor een stralend witte was: voeg een eetlepel zuiveringszout of een klein handjevol 

soda toe. 

o Voeg een paar druppels etherische oliën (lavendel, tea tree, citrusvruchten, enz.) toe 

om uw wasgoed heerlijk te laten ruiken. 

o Deze zeepvlokken zijn zonder palmolie en daarom wordt de zeepoplossing niet dik. 

Voor een dikkere oplossing raden we aan om xanthaangom toe te voegen. Gebruik 

een afgestreken eetlepel xanthaangom op 1 liter vloeibare zeep om een emulsie te 

krijgen die goed te doseren is. 

Samenstelling 

o 100% plantaardige oliën (oleïne zonnebloemolie, kokosolie) 

o Geen kleurstof, geen geurstoffen en geen conserveringsmiddelen 

o Zonder chemische toevoegingen 

o Zonder palmolie 

o Zeep 30% en meer (natriumzonnebloemzaad, natriumcocoaat) 

Bevat ook: Aqua, Glycerine, Natriumchloride, Natriumhydroxide 
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De glycerine in onze Marseillezepen is niet toegevoegd, het zit van nature in plantaardige 

olie. Na 10 dagen koken en talloze spoelbeurten blijft er maar een klein deel over. De 

authentieke Marseillezeep, gemaakt volgens het traditionele proces, is inderdaad een niet-

glycerinezeep. 

Het ingrediënt "glycerine" wordt niettemin genoemd in de ingrediëntenlijst van onze zepen, 

omdat er sporen van zijn achtergebleven. De nieuwe cosmetische regelgeving vereist dat 

elk ingrediënt, zelfs in sporenhoeveelheden, wordt vermeld in de lijst met ingrediënten. 

Beschrijving Zonnebloemolie:  

Voor deze zeepvlokken gebruiken we een variëteit aan zonnebloem die zeer rijk is aan 

oliezuur. Zonnebloemolie met een hoog oliezuurgehalte (‘High Oleic’) is een olie met vele 

deugden. Het heeft een samenstelling die erg lijkt op die van olijfolie, en is zeer voedzaam 

voor de huid. Zonnebloemolie ‘High Oleic’ is rijk aan de natuurlijke antioxidanten Omega 9 

en vitamine E, die bijdragen aan de verzorging en bescherming van de huid.  

Een duurzame olie: van Franse en Europese afkomst en de zaden van deze zonnebloem 

worden verwerkt in Frankrijk, 200 km van Salon de Provence.  


