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Al 110 jaar maakt het familiebedrijf Marius Fabre een zwarte olijfoliezeep op exclusieve basis 

van plantaardige oliën. In tegenstelling tot vele andere schoonmaakproducten bevat deze 

zeep géén kleur- en geurstoffen en géén toegevoegde producten die afgeleid zijn van 

aardolie of dierlijke vetten.  

De “savon noir” is tevens zeer zacht voor de huid en droogt de huid niet uit. 

 

De zwarte zeep is biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk. Marius Fabre is de enige 

producent in Frankrijk van de Savon Noir à l’huile d’olive. Het product is geschikt voor de 

biologische landbouw en ecocert® gecertificeerd. 

 

De gebruiksmogelijkheden van deze schoonmaakzeep zijn onuitputtelijk, enkele voorbeelden: 

 schoonmaken van vloeren en tegels: geschikt voor alle oppervlakken, dus ook 

natuursteen zoals marmer, (hard)houten tuinmeubelen, overige houtsoorten, parket 

en terracotta. 

 schoonmaken van vette oppervlakken zoals een fornuis, afzuigkap, aangekoekte 

pannen of de barbecue. Ook schimmelrandjes bij het aanrecht of in de badkamer 

verdwijnen als sneeuw voor de zon met een beetje zwarte zeep. 

 reinigt en voedt leer: jassen, banken, auto-interieurs en zadels. 

 een natuurlijke shampoo voor uw hond of paard. 

 wasmiddel voor de wasmachine, tevens vlekverwijderaar. 

 wassen van de auto, fiets, boot etc. 

 beschermen van planten tegen bladluis en andere insecten. 

 

 

 

Savon noir liquide à l’huile d’olive  

De zwarte olijfoliezeep is verkrijgbaar een tube van 250 ml. 

 

  

 

 

Savon noir liquide à l’huile d’olive  

De zwarte olijfoliezeep is verkrijgbaar in een fles van 1 liter. 

  

 

 

Savon noir liquide à l’huile d’olive  

De zwarte olijfoliezeep is verkrijgbaar in een container (bidon) van 

5 liter. 

  

 

 

Savon noir Mou à l’huile d’olive  

De zwarte olijfoliezeep is verkrijgbaar als een pasta in een kuip van 

1 kg. Los de pasta op in heet water om een savon noir liquide te 

krijgen. Of gebruik de pasta onverdund op hardnekkige vlekken. De 

pasta is ook handig om vlekken in wasgoed te behandelen.  

  

 

 

Savon noir prêt à l'emploi  "pour la maison" 

Deze vloeibare Savon Noir spray van 500 ml is klaar voor gebruik. De 

zeep is gemaakt van de gepatenteerde Savon Noir van Marius 

Fabre. 
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Savon noir "Spécial Jardin" 

De 500 ml spray ‘Savon Noir Jardin’ is speciaal ontwikkeld voor de 

tuin: de natuurlijke bondgenoot voor uw planten! De zeep is 

gemaakt van de gepatenteerde Savon Noir van Marius Fabre 

zonder toevoeging van gifstoffen. De Savon Noir Jardin wordt 

gebruikt voor het verwijderen van zwarte schimmel, achtergelaten 

door blad- en schildluizen op de bladeren van planten, zoals rozen, 

sierplanten, kamerplanten, fruitbomen of groenten. Tevens 

beschermt de vloeibare Savon Noir tegen deze insecten. De Savon 

Noir is volkomen veilig voor het milieu en geschikt voor gebruik 

binnen en buiten. Het product is geschikt voor de biologische 

landbouw en ecocert® gecertificeerd. 

  

 Savon de Marseille extra pur à l’huile d’olive  

De klassieke Marseille zeep van 400 gram in cellofaan verpakt. 

  

 

Savon de Marseille Blanc à l’huile de palme Zeepvlokken 

980 gram zeepvlokken in een papieren zak voor de hand- of 

machinewas. Geschikt voor alle textielsoorten, en met name voor 

de fijne en delicate was, zoals babykleertjes, wol, zijde, kant.  

 

 


