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Algemene informatie 
Deze diepgeurende luxe rozenzeep ruikt niet alleen heel intens, 
maar is ook nog eens heel verzorgend. Vooral voor de droge en 
rijpere huid is deze zeep heel geschikt.

Als je echt van de geur van rozen houdt dan is deze zeep voor jou.
Het reinigt de huid delicaat in de diepte, zorgt voor behoud van de 
hydraterende werking en maakt het zacht, elastisch en soepel. Prikt 
niet in de ogen.  Bevat de geuren van rozen die rijk zijn aan actieve 
stoffen. Het stimuleert de regeneratie en versterking van de 
preventieve functies van de huid.  

 

Achtergrond & geschiedenis 

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
commerciële advertenties voor het merk DURU geïntroduceerd. 

 

 

 

 

 

 

 

Merk  Duru 

Herkomst  Istanbul, Turkije 

Afmetingen  10 x 8 x 5 cm 

Gewicht  4 x 70 gram 

Ingrediënten  Sodium palmate, water, sodium palm kernelate, parfum

chloride, tetrasodium EDTA, etidronic acid, sodium hydroxide, disodium 

distyrylbiphonyl disulfonate, citronellol, geraniol, linalool, CI 77891

Houdbaarheid  12 maanden 

Verpakking  plastic wikkel 
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