Alep zeep
Alep zeep is een zuiver plantaardige zeep en 100% natuurlijk, samengesteld uit olijf- en laurierbesolie.
Gedurende negen maanden wordt de zeep op een natuurlijke manier in de zon gedroogd. Het staat erom
bekend de huid zacht en veerkrachtig te houden.

Traditie van 4000 jaar
Alep zeep werd uitgevonden door de Mesopotamiërs in het Oosten van de Bosporus (Turkije) en is daarmee
de oudste zeep ter wereld. De burcht van Aleppo, gelegen in het huidige Syrië, dankte zijn voorspoed aan
de karavanen die oost en west verbonden (de kruiden- en zijderoute). In de 12e eeuw brachten de kruisvaarders Alep zeep mee naar Marseille, waar langzaam aan een industrie ontstond van Marseillezeep. De
Mesopotamiërs bleven echter trouw aan de ambachtelijke en natuurlijke productiewijze van hun Alep zeep:
de jaarlijkse en seizoensgebonden artisanale fabricatie. Ieder jaar, rond oktober-november, als de olijf- en
laurierbesolie worden geëxtracteerd, herhaalt zich hetzelfde ritueel in de oude souk van de stad Aleppo.

Artisanale productie
Bij de productie van Alep zeep gaat men als volgt te werk: de olijfolie gaat in een traditionele verzepingsbak. Gemengd met water en soda gaat deze olie langzaam verzepen. Na het kookproces en herhaalde
wasbeurten voegt men er de laurierbesolie aan toe. Na het afkoelen wordt de zeep met de hand versneden.
De groene blokken worden vervolgens negen maanden in de volle zon gedroogd. Dit geeft Alep zeep haar
uiterlijk: licht van kleur, hard aan de buitenkant maar groen en zacht binnenin.

Universele zeep
Haar uitzonderlijke rijkheid aan plantaardige oliën en hoge densiteit (concentratie), geven deze zeep
de eigenschap om als enige zeep te drijven in water. Alep zeep geeft weinig schuim, wat een bewijs
is voor een uitzonderlijke zachtheid. In tegenstelling tot de meeste plantaardige zepen, is aan Alep zeep
geen milieubelastende palmolie toegevoegd en is volledig biologisch afbreekbaar.
Laurierbesolie werkt zowel bacteriedodend, schimmeldodend als antiviraal. Het is tevens pijnstillend.
Vandaar de weldoende werking tegen acné, mycose, psoriasis en andere huid-problemen. Alep zeep mag
gebruikt worden voor zowel lichaams- als hoofdhuidverzorging (werkt uitstekend bij de behandeling van
schilfertjes, droge huid en roos). Door de antibacteriële werking kun je er heel goed je tanden mee
poetsen, vooral bij tandvleesontsteking en bloedend tandvlees. Je kunt met Alep zeep niet alleen jezelf
maar ook delicate kleding wassen (handwas). Let op: als je er je baby of kleine kinderen mee wast, de zeep
kan prikken in de oogjes!

 Goed om te weten:

(dit geldt ook voor de Alep shampoo & vloeibare zeep)

Alep zeep producten zijn zo puur en heerlijk om te gebruiken maar vergt wel enige gewenning en
omschakeling voor je huid. Het ruikt én voelt anders dan de meeste verzorgingsproducten. Ook de geur is
even wennen (ruikt ‘aards en bossig’). In het begin heeft de huid enige moeite met de natuurlijke verrijking
van de Alep, dit komt vanwege de gewenning van andere (chemische) producten maar na enkele dagen
merk je het verschil! Ook voelt je haar door het gebruik met Alep direct voller aan (de haarschubben gaan
door het wassen openstaan). Gebruik bij voorkeur een conditioner om de schubben van het haar daarna
weer ‘af te sluiten’ en het haar zachter en glanzender te maken!

♥ Veel plezier van dit bijzondere product en graag nog eens tot ziens in onze verwenwinkel! ♥
TEAM OLIJVERIE.NL

GEBRUIK & TIPS !
Zeep gemaakt uit olijfolie is een uitstekend middel om de lichaamshuid en het haar zuiver te houden
en te verzorgen. Olijfolie stimuleert de zelfbeschermende functie en daardoor het ademen van de huid.
Het beschermt de huid tegen uitdrogen en tast het huidvet niet aan. Huidvet dient als beschermlaag
tegen vele invloeden van buitenaf, denk hierbij aan luchtvervuiling, UV stralen, weer en wind. De noodzakelijke vochtigheid van de huid blijft in tact door de automatische aanvulling van lipiden (natuurlijke
huidvetten) en het herstel van de natuurlijke huidbarrière. Onze huid kan ademen en transpireren en toch
geen vocht verliezen. Omdat de zeep vrijwel gelijk is aan de normale pH-waarde van de huid, en helemaal
geen kunstmatige toevoegingen bevat, is het voor ieder huidtype geschikt. De therapeutische waarden van
de olijfoliezeep zijn geroemd in verband met overgevoeligheid, allergische huidaandoeningen en neurodermatologische huidziekten. Olijfoliezeep produceert niet veel schuim (maar wanneer men een spons
gebruikt ontstaat er een zacht romig ‘schuim’). Olijfoliezeep is erg zuinig in gebruik.
Tip
Schaaf de zeep op een zeepschaaf (verkrijgbaar bij Olijverie.nl) en geniet van een heerlijk bad.
Gebruik hiervoor ca. 25 gr. zeep en los dit op in warm water. Vul bij tot de gewenste temperatuur.
Het geeft een comfortabel en rustgevend gevoel, voor een gehydrateerde en verkwikte huid. Ook geschikt
voor een babybadje, schaaf ca. 15 gr in lauwwarm water (denk om de oogjes want de zeep kan prikken).
Tip
Voor de man die zich nat scheert… haal de warme natte scheerkwast over het blok zeep en spoel het
gezicht goed af na het scheren. De zeep schuimt redelijk. De huid voelt daarna zacht en verzorgd aan.
Van verschillende mannelijke klanten vernemen wij dat scheermesjes langer meegaan.
(Ook verkrijgbaar in onze webwinkel: Alep scheerzeep)
Tip
De zeep is zeer geschikt voor het vilten van wol, het wassen van alle soorten textiel (vooral linnen,
babykleding en lingerie) en tapijten. Reiniging van houten vloeren, onderhoud van meubels (hout-leer).
Tip
Het haar wassen: het haar natmaken en het zeepblok een paar maal over het hoofd halen. Met beide
handen de zeep nu door ronddraaiende bewegingen emulgeren. Spoeld daarna het haar zeer goed uit met
schoon water! Na enige tijd zul je merken dat het haar beter valt en voller aanvoelt. Gebruik bij voorkeur
daarna een conditioner om de haarschubben weer ‘af te sluiten’ en zachter. Dit adviseren we ook bij
geverfd haar. Geverfd haar heeft namelijk een periode van herstel nodig. Ook verkrijgbaar in onze
webwinkel: Alep shampoo.
Tip
Het blok zeep voor gebruik goed afspoelen. Na gebruik niet afsluiten maar open laten liggen zodat
deze kan ademen en drogen.
Tip
Maak een lekker voeten- of handenbad met circa 20 gram schaafsel. Het knippen van de nagels
wordt eenvoudig, de nagelriemen worden door de olijfoliezeep zachter en je kunt deze beter terugduwen.
Kloofjes in de voet genezen, eelt laat zich gemakkelijk verwijderen.
Tip
Voor het wassen van de intieme delen van het lichaam is de zeep zeer geschikt. Het zorgt voor de
juiste zuurgraad en voorkomt veel vrouwelijk ongemak.
Tip
Last van winterhanden en/of voeten (kloven/wondjes etc.)? Vier avonden ‘kuren’ met wat schaafsel
van de zeep (1 eetlepel!) in warm water oplossen. Handen 5 min./voeten 10 min weken, daarna afdrogen
maar niet afspoelen, de zeep werkt ‘s nachts door. Vervolgens 1x per week onderhouden.
Tip
’s Nachts last van kuitkrampen? Gebruik Alep zeep onder de dekens: de laurierbesolie werkt
krampstillend. Strooi wat schaafsel onder het laken bij het voeteneind en je benen komen tot rust!
Tip
Geschikt voor tadelakt. Tadelakt is een waterdichte glanspleister op basis van natuurkalk welke
veelal toegepast wordt in de badkamer, toilet en keuken. Tadelakt is Marokkaans en betekent ‘inwrijven’.
De glanspleister wordt gebruikt in combinatie met olijfoliezeep om het stucwerk waterdicht te maken.

