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Algemene informatie 
DURU Soft Sensations toiletzeep met crème en green tea.
Geschikt voor het wassen van handen en lichaam.

 

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
werden de commerciële advertenties voor het merk DURU 
geïntroduceerd.  

 

 

 

 

 

 

 

Merk  Duru 

Herkomst  Istanbul, Turkije 

Afmetingen  5 × 11 × 7,5 cm 

Gewicht  4 x 90 gram 

Ingrediënten  Sodium palmate, water, sodium palm kernelate, glycerine, 
kernel acid, parfum, tetrasodium EDTA, sodium chloride, 
sodium PCA, camelia sinensis leaf extract, lactic acid sodium benzoate, potassium 
sorbate, amyl cinnamal, benzyl salicylate, butylphenyl methylpropional, citronellol, 
geraniol, hexyl cinnamal, li

Houdbaarheid  12 maanden 

Verpakking  plastic wikkel 
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DURU Soft Sensations toiletzeep met crème en green tea. 
Geschikt voor het wassen van handen en lichaam. 

amentele bedrijven van Turkije 

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 

Sodium palmate, water, sodium palm kernelate, glycerine, octyldodecanol
kernel acid, parfum, tetrasodium EDTA, sodium chloride, tetrasodium etidronate, 
sodium PCA, camelia sinensis leaf extract, lactic acid sodium benzoate, potassium 
sorbate, amyl cinnamal, benzyl salicylate, butylphenyl methylpropional, citronellol, 
geraniol, hexyl cinnamal, linalool, limonene, ci77891, ci74260, ci11680
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Informatieblad Green Tea zeep 

octyldodecanol, palm 
tetrasodium etidronate, 

sodium PCA, camelia sinensis leaf extract, lactic acid sodium benzoate, potassium 
sorbate, amyl cinnamal, benzyl salicylate, butylphenyl methylpropional, citronellol, 

nalool, limonene, ci77891, ci74260, ci11680 
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