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Algemene informatie 
Marseillezeep is een heerlijke originele zeep en is zacht en 
verzorgend voor ieder huidtype. Deze zeep wordt in Turkije 
gebruikt voor de hamam schuimmassage.
Marseillezeep is gemaakt van olijfolie en kan goed gebruikt 
worden om haartjes en huid voor het scheren te verzachten, 
zonder dat het de huid uitdroogt. 

 
Achtergrond & geschiedenis 
De zepen van fabrikant Kappus worden sinds 1848 geproduceert 
en worden hardgemalen glycerine zepen genoemd. Een hoog 
gehalte aan plantaardige glycerine in deze zeep zorgt voor een 
zachte en vochtinbrengende reiniging. De zepen zijn kleurrijk, 
mooi verpakt en bevatten geuren die heerlijk ruiken. Kappus 
zepen worden 6 keer gemalen om ze lang houdbaar te krijgen.
Chemisch gezien zijn zepen samengesteld uit natrium
kaliumzouten uit een lange keten van vetzuren. In een notendop: 
zepen zijn gemaakt van vetzuurzouten, vervaardigd uit dierlijke 
(rundervet, varkensreuzel, enz.) of plantaardige (palmolie, 
kokosolie, olijfolie, palmpitolie, enz.) hydroxide, kaliumhydroxide).
Zepen worden gemaakt van hernieuwbare grondstoffen; zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar ; 
toxicologisch veilig en hebben zepen dus maar een verwaarloosbare impact op ons ecosysteem.
Kappus is de grootste zeepfabrikant in West
locaties in Duitsland, die aangeboden wordt in meer dan 80 landen over de hele wereld. 

A) Gecertificeerde natuurlijke cosmetica
B) Huidverdraagzaamheid dermatologisch goedgekeurd
C) Vegan 
D) Alle Kappus-zepen worden niet op dieren getest

Het woord zeep komt van het oud-Germaanse `sape` of `saipo`, verwijzend naar druipende harsen. 
Het verwijst naar een roodachtige haarverf die door Germaanse krijgers gebruikt werd om ze een 
angstaanjagend uiterlijk te geven. Het feit dat deze hars later gebrui
stukken zeep, bracht de naam voort naar wat we tegenwoordig zeep noemen.

 

Afmetingen  12 × 6 × 5 cm 

Bestelling  125 gram 

Merk  Kappus 

Herkomst  Duitsland 

Ingrediënten  Sodium Palmate, Aqua (Water), Sodium Palm Kernelate, Glycerin, Hydrogenated 
Starch Hydrolysate, Parfum (Fragrance), Palm Kernel Acid, Sodium Chloride, 
Tetrasodium Etidrona
Linalool, Hexyl Cinnamal, Mica, CI 47005 (Acid Yellow 3), CI 77289 (Chromium 
Hydroxide Green), CI 77891 (Titanium Dioxide)

Houdbaarheid  12 maanden 

Verpakking  kartonnen doos 
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Marseillezeep is een heerlijke originele zeep en is zacht en 
verzorgend voor ieder huidtype. Deze zeep wordt in Turkije 
gebruikt voor de hamam schuimmassage. 

gemaakt van olijfolie en kan goed gebruikt 
worden om haartjes en huid voor het scheren te verzachten, 

De zepen van fabrikant Kappus worden sinds 1848 geproduceert 
en worden hardgemalen glycerine zepen genoemd. Een hoog 
gehalte aan plantaardige glycerine in deze zeep zorgt voor een 
zachte en vochtinbrengende reiniging. De zepen zijn kleurrijk, 
mooi verpakt en bevatten geuren die heerlijk ruiken. Kappus 
zepen worden 6 keer gemalen om ze lang houdbaar te krijgen. 
Chemisch gezien zijn zepen samengesteld uit natrium- of 

een lange keten van vetzuren. In een notendop: 
zepen zijn gemaakt van vetzuurzouten, vervaardigd uit dierlijke 
(rundervet, varkensreuzel, enz.) of plantaardige (palmolie, 
kokosolie, olijfolie, palmpitolie, enz.) hydroxide, kaliumhydroxide). 

maakt van hernieuwbare grondstoffen; zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar ; 
toxicologisch veilig en hebben zepen dus maar een verwaarloosbare impact op ons ecosysteem.
Kappus is de grootste zeepfabrikant in West-Europa en produceert 50.000 ton zeep per 
locaties in Duitsland, die aangeboden wordt in meer dan 80 landen over de hele wereld. 

A) Gecertificeerde natuurlijke cosmetica 
B) Huidverdraagzaamheid dermatologisch goedgekeurd 

zepen worden niet op dieren getest 

Germaanse `sape` of `saipo`, verwijzend naar druipende harsen. 
Het verwijst naar een roodachtige haarverf die door Germaanse krijgers gebruikt werd om ze een 
angstaanjagend uiterlijk te geven. Het feit dat deze hars later gebruikt werd voor de productie van 
stukken zeep, bracht de naam voort naar wat we tegenwoordig zeep noemen. 

Sodium Palmate, Aqua (Water), Sodium Palm Kernelate, Glycerin, Hydrogenated 
Starch Hydrolysate, Parfum (Fragrance), Palm Kernel Acid, Sodium Chloride, 
Tetrasodium Etidronate, Tetrasodium EDTA, Benzyl Alcohol,Geraniol, Citronellol, 
Linalool, Hexyl Cinnamal, Mica, CI 47005 (Acid Yellow 3), CI 77289 (Chromium 
Hydroxide Green), CI 77891 (Titanium Dioxide) 
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Informatieblad Marseillezeep 

maakt van hernieuwbare grondstoffen; zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar ; 
toxicologisch veilig en hebben zepen dus maar een verwaarloosbare impact op ons ecosysteem. 

Europa en produceert 50.000 ton zeep per jaar op drie 
locaties in Duitsland, die aangeboden wordt in meer dan 80 landen over de hele wereld.  

Germaanse `sape` of `saipo`, verwijzend naar druipende harsen. 
Het verwijst naar een roodachtige haarverf die door Germaanse krijgers gebruikt werd om ze een 

kt werd voor de productie van 
 

Sodium Palmate, Aqua (Water), Sodium Palm Kernelate, Glycerin, Hydrogenated 
Starch Hydrolysate, Parfum (Fragrance), Palm Kernel Acid, Sodium Chloride, 

te, Tetrasodium EDTA, Benzyl Alcohol,Geraniol, Citronellol, 
Linalool, Hexyl Cinnamal, Mica, CI 47005 (Acid Yellow 3), CI 77289 (Chromium 
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