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Algemene informatie 

Fruitzeep met natuurlijke ingrediënten op 

Deze zeer fraaie en lekker ruikende zeep wordt met de hand vervaardigd  in Thailand; 

samengesteld uit natuurlijke geurstoffen en ingr

uw huid helpen te bevochtigen om uitdroging te voorkomen. 

Van deze mooie fruitsoorten in schattige vormgeving en heerlijke geuren kan je alleen maar 

genieten en zijn decoratief prachtige creaties.

Heerlijk om jezelf te verzorgen of als gastenzeepje in de logeerkamer op

Een geweldige geurbeleving! 

 

Achtergrond & Geschiedenis 

Bij de productie van Thaise zepen worden alleen natuurlijke 

plantaardige oliën en extracten gebruikt.

Natuurlijke fruitzeep voedt en hydrateert de huid met natuurlijke 

vitamines en mineralen in de plantenextracten als een hypoallergene 

zeep. Het veroorzaakt geen allergische reacties en is ideaal voor 

mensen met een gevoelige huid en voor de gevoelige babyhuid.

 

 

Merk Tiwara 

Herkomst Lamphun, Thailand

Ingrediënten Glycerin, coconut oil, palm oil, rice bran oil, 

olive oil, shea butter, sunflower oil, canola oil, 

perfume, vitamin e, water & lye

Verpakking pp geseald 
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Fruitzeep met natuurlijke ingrediënten op artistieke wijze gemaakt in Thailand.

Deze zeer fraaie en lekker ruikende zeep wordt met de hand vervaardigd  in Thailand; 

samengesteld uit natuurlijke geurstoffen en ingrediënten. De natuurlijke zeep bevat glycerine die 

uw huid helpen te bevochtigen om uitdroging te voorkomen.  

Van deze mooie fruitsoorten in schattige vormgeving en heerlijke geuren kan je alleen maar 

genieten en zijn decoratief prachtige creaties. 

om jezelf te verzorgen of als gastenzeepje in de logeerkamer op het toilet neer te legg

Bij de productie van Thaise zepen worden alleen natuurlijke 

ge oliën en extracten gebruikt. 

ydrateert de huid met natuurlijke 

vitamines en mineralen in de plantenextracten als een hypoallergene 

zeep. Het veroorzaakt geen allergische reacties en is ideaal voor 

mensen met een gevoelige huid en voor de gevoelige babyhuid. 

Lamphun, Thailand 

Glycerin, coconut oil, palm oil, rice bran oil, 

olive oil, shea butter, sunflower oil, canola oil, 

perfume, vitamin e, water & lye 
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emaakt in Thailand. 

Deze zeer fraaie en lekker ruikende zeep wordt met de hand vervaardigd  in Thailand; 

ediënten. De natuurlijke zeep bevat glycerine die 

Van deze mooie fruitsoorten in schattige vormgeving en heerlijke geuren kan je alleen maar 

het toilet neer te leggen. 
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