
 

______________________________

 

 

Algemene informatie 

Zeep van Haci Sakir met honing en olijfolie zoals een 

heerlijk stuk zeep mild en zacht moet zijn voor de huid.

Honing-olijfzeep Haci Sakir is een heerlijke originele Turkse 

zeep 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 

met natte handen goed vast te pakken.

 

 

 

 

 

 

Afmetingen  6 x 9,5 x 3 cm 

Bestelling  150 gram 

Merk  Haci Sakir 

Herkomst  Istanbul, Turkije 

Ingrediënten  natriumpalmaat, natriumtallowaat, natriumchloride, natriumpalmkemelaat, 

glycerine, stearinezuur, water, parfum, octyldodecanol, citroenzuur, tetranetrium 

EDTA, etidronine,zuur, benzylsalicylaat, butylfenly methylpropional, hexyl 

cinnamal, citronellol, linalool, CI15510, CI47005, CI77007, CI77891

Houdbaarheid  36 maanden 

Verpakking  pp gesealed 
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Zeep van Haci Sakir met honing en olijfolie zoals een 

heerlijk stuk zeep mild en zacht moet zijn voor de huid. 

olijfzeep Haci Sakir is een heerlijke originele Turkse 

zeep en is zacht en verzorgend voor ieder huidtype. 

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 

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. 

natriumpalmaat, natriumtallowaat, natriumchloride, natriumpalmkemelaat, 

stearinezuur, water, parfum, octyldodecanol, citroenzuur, tetranetrium 

EDTA, etidronine,zuur, benzylsalicylaat, butylfenly methylpropional, hexyl 

cinnamal, citronellol, linalool, CI15510, CI47005, CI77007, CI77891
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natriumpalmaat, natriumtallowaat, natriumchloride, natriumpalmkemelaat, 

stearinezuur, water, parfum, octyldodecanol, citroenzuur, tetranetrium 

EDTA, etidronine,zuur, benzylsalicylaat, butylfenly methylpropional, hexyl 
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