
 

Algemene informatie 
Marseille-olijf zeep met olijfolie van Duru is
originele Turkse olijfzeep en is zacht en verzorgend voor ieder 
huidtype. Schuimt lekker en voorkomt ook uitdroging van de 
huid en heeft een milde olijfgeur. Ook verzacht het een 
geschoren huid en het wassen van zowel het gezicht als het 
lichaam. 
Deze zeep wordt in Turkije gebruikt voor de hamam 
schuimmassage! 

Achtergrond & geschiedenis 

In de 17e eeuw was de stad Marseille de belangrijkste Franse 
producent van zeep. De vrouwen wasten het linnengoed bij de 
rivier of in de openbare wasplaats. Zij gaven de voorkeur aan 
een groot en vierkant stuk zeep: hierdoor konden ze er lang 
mee doen, en was de zeep ook met natte handen goed vast te 
pakken. 
 
 
 
 
Evyap Sabun is één van de fundamentele bedrijven van Turkije en gevestigd in Istanbul.
De zeep van het merk DURU werd in 1967 geïntroduceerd en 4 jaar later, in 1971, werd het eerste 
commerciële tv-reclameproject voor het merk ARKO uitgevoerd. Pas begin 1980 werden de 
commerciële advertenties voor het merk DURU geïntroduceerd.

 

 

 

 

 

 

Merk  Duru 

Herkomst  Istanbul, Turkije 

Afmetingen  9 x 7 x 3 cm 

Gewicht  180 gram 

Ingrediënten  Sodium Talowate, Water, Sodium, Cocoate, Sodium Palm Kernelate, Glycerine, 

Parfum, Sodium Chloride, Tetrasodium EDTA, Etidronic Acid, Olea Europaea, CI 

11680, CI 74260, Ayl 

Linalool 

Houdbaarheid  12 maanden 

Verpakking  pp geseald 
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