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Algemene informatie 
De vloeibare handzeep met arganolie van Duru
ruikende zeep en een ideale moisturizer geschikt voor ieder 
huidtype. Deze zeep bevat koudgeperste olie van argannoten.
Geef je handen de zorg die ze nodig hebben met een hoogwaardige 
vloeibare zeep die rijk is aan voedingsstoffen om uw hu
zijdezacht gevoel geven. De zeep is zowel reinigend als hydraterend 
en laat je handen heerlijk ruiken. 

De degelijk gevormde handpomp is gemakkelijk te openen of te 
sluiten en lekt niet na het zeepgebruik.
De vloeibare zeep bevat geen parabenen, siliconen of gluten. De 
zeep is niet getest op dieren en wordt beschouwd als een vegan 
product. 

 

 

 

Achtergrond & geschiedenis 

Evyap Sabun is één van de fundamentele bedrijven van Turkije en gevestigd in 
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  7,5 x 7,5 x 17,5 cm

Gewicht  160 gram 

Ingrediënten  water, sodium laurenth sulfate, sodium chloride, cocamidopropyl betaine, glycerin, 
PEG-4 rapeseedamide, parfum, argania spinosa kernel oil, sodium be
benzophenone-4, sodium salicylate, butylpheryl methylpropional, citric acid, 
tetrasodium EDTA, linalool, hexyl cinnamal, CI19140, CI14720, CI42090

Houdbaarheid  12 maanden 

Verpakking  Plastic flesje met handpomp
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De vloeibare handzeep met arganolie van Duru is een heerlijk 
ruikende zeep en een ideale moisturizer geschikt voor ieder 
huidtype. Deze zeep bevat koudgeperste olie van argannoten. 
Geef je handen de zorg die ze nodig hebben met een hoogwaardige 
vloeibare zeep die rijk is aan voedingsstoffen om uw huid een 
zijdezacht gevoel geven. De zeep is zowel reinigend als hydraterend 

De degelijk gevormde handpomp is gemakkelijk te openen of te 
sluiten en lekt niet na het zeepgebruik. 
De vloeibare zeep bevat geen parabenen, siliconen of gluten. De 
zeep is niet getest op dieren en wordt beschouwd als een vegan 

Evyap Sabun is één van de fundamentele bedrijven van Turkije en gevestigd in 
De zeep van het merk DURU werd in 1967 geïntroduceerd en 4 jaar later, in 1971, werd het eerste 
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water, sodium laurenth sulfate, sodium chloride, cocamidopropyl betaine, glycerin, 
4 rapeseedamide, parfum, argania spinosa kernel oil, sodium be

4, sodium salicylate, butylpheryl methylpropional, citric acid, 
tetrasodium EDTA, linalool, hexyl cinnamal, CI19140, CI14720, CI42090
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Argan vloeibare handzeep 

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 

reclameproject voor het merk ARKO uitgevoerd. Pas begin 1980 werden de 

water, sodium laurenth sulfate, sodium chloride, cocamidopropyl betaine, glycerin, 
4 rapeseedamide, parfum, argania spinosa kernel oil, sodium benzoate, 

4, sodium salicylate, butylpheryl methylpropional, citric acid, 
tetrasodium EDTA, linalool, hexyl cinnamal, CI19140, CI14720, CI42090 
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