
     Dr. Bronner zeep 
 

   Dr. Bronner Magic Soap is een echte alles in één zeep. Wel 18 toepassingen 
 voor 1 product! Alle ingrediënten zijn fairtrade, biologisch en niet op dieren getest.  

  Dr. Bronner voegt geen chelatiemiddelen, kleurstoffen, bleekmiddelen of synthetische geuren toe. 
De flesjes zijn gemaakt van 100% gerecycled plastic. 
Dit merk bestaat al meer dan 150 jaar (vooral populair in de VS). De herkomst is Duitsland.  
 
Waarom Dr. Bronner?  
 

Voor kwalitatieve zeepproductie is het belangrijk om de juiste verhoudingen van de juiste oliën te 
gebruiken. Kokosolie schuimt veel, maar kan uitdrogen. Olijfolie geeft een heel zacht schuim, maar in 
kleine hoeveelheden. Door het gebruik van zowel de kokos- en olijfolie in de juiste verhouding, 
ontstaat de onovertroffen Dr. Bronner zeep. Van beide oliën de positieve eigenschappen: veel 
schuim en superzacht voor de huid! De zepen bevatten ook hennep en jojoba olie. Deze hebben 
dezelfde werking als de natuurlijke oliën in talg, waardoor de huid ook na het afspoelen van de zeep 
nog heerlijk aanvoelt.  
 
Nog meer redenen om te kiezen voor Dr. Bronner 

 Dr. Bronner behoudt de glycerine in de zeep, vanwege de uitstekende hydraterende 
eigenschappen.  

 Dr. Bronner maakt de bar zeep supervet, voor een mildere, zachtere schuim.  
 Dr. Bronner gebruikt natuurlijke vitamine E uit zonnebloempitten en citroenzuur uit 

gefermenteerde tapioca om de frisheid te beschermen.  
 De vloeibare zepen zijn drie maal geconcentreerder dan de meeste zgn. "vloeibare zepen" in 

de handel en ze zijn slechts enkele procenten af van een vaste stof. Dit bespaart 
verpakkingsmateriaal.  

 De zepen hebben een uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding. 

 De zeep wordt ook veel gebruikt door kampeerders 
en wandelaars, omdat de zepen biologisch 
afbreekbaar en natuurvriendelijk zijn.  

18 in 1 gebruikswijzen Dr. Bronner zeep: 

1. Scheren (verdund)   10.   Voetbad 
2. Shampoo    11.   Wasmachine  
3. Massages (verdund)   12.   Douchezeep 
4. Tandpasta (1 druppel)   13.   Wassen van dieren 
5. Badschuim   14.   Wassen van wol & zijde (verdund) 
6. Schoonmaken van kunstgebitten   15.   Babyzeep  
7. Ideale ademverfrisser (verdund)   16.   Zeep bij luierwissel, geeft geen irritatie 
8. Spoelt sproeimiddel af van fruit & groenten  17.   Mondspoeler (verdund)  
9. Pesticide spray; ideaal voor planten  18.   Aftershave (verdund)  

De kleinere flacons zijn hervulbaar in 
De Groene Vos. Bij hervullen krijgt u € 1,- korting. 
Dit bespaart ook verpakkingsafval! 


