
 
 

”Sănătatea e cel mai de preț bun al omului.” 
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SOAP - Part II of the 
 
 Soap is a salt of a fatty acid, with metals or amines, resulting from the 
process of saponification. How general, soap is made up by: 1. which fats and 
oils; 2. neutralization of fatty acids with alkanes. It presents a brief history of 
soap, to obtain and use it. It details the Aleppo soap, black soap and soap RIF. 
The company Colgate-Palmolive, a multinational company of consumer 
products based on production, distribution and provision of household, health 
care and personal products (soaps, detergents, toothpaste, tooth brushes), 
represents a model for soap. Under the "Hill", provides veterinary products.   
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 4. Istoric - continuare 
 
 După anul 1700, în Europa, fabricarea săpunului devenise o 
îndeletnicire. Astfel se puteau găsi mai multe tipuri de săpunuri: pentru 
îmbăiat, pentru păr, bărbierit, lenjerii. În Italia, Spania și Franța erau 
manufacturi unde se producea săpun din uleiul de măsline. În Anglia s-
a început fabricarea săpunului în secolul al XII-lea. În coloniile 
Americane s-a făcut comerț cu săpun din 1608. Săpunul primitiv era 
prezent și în viața religioasă, reprezentând sănătate și purificare (lucru 
esențial pentru Israieliți, aspect predicat și de Moise în lecțiile sale. 
Acesta consta într-un amestec de ulei cu resturi de lemn și de plante). 
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Un pas major a fost făcut de chimistul francez Nicholas LEBLANC în 
1791 care a inventat o modalitate de a face carbonat de sodiu din 
sarea alimentară și care, amestecat cu grăsimea, forma săpunul. 
Douăzeci de ani mai târziu s-a născut săpunul modern odată cu 
descoperirea naturii chimice a grăsimilor, a glicerinei și a acizilor grași, 
datorate unui alt chimist francez,  Michel Eugene CHEVREUL.  
 Altă descoperire importantă a fost amoniacul care era extras 
din sarea alimentară (clorura de sodiu) pentru a obține soda. A fost 
invenția lui Ernest SOLVAY.  
 Nicolas LEBLANC (1742-1806), medic și chimist francez, a 
dezvoltat un proces de transformare a sării (clorura de sodiu) în 
carbonat de sodiu (cenușă de sodă),  un ingredient pentru obținerea 
săpunului alcalin, pentru fabricarea hârtiei și sticlei. Procesul său a 
redus foarte mult costurile pentru obținerea carbonatului de sodiu, 
înlocuind sursa anterioară de cenușă de lemn, fiind folosit pe scară 
largă în întreg secolul al 19-lea până la înlocuirea lui în 1861 cu 
procesul amoniac-sodă pentru fabricarea carbonatului de sodiu a lui  
Solvay. 
 Michel Eugène CHEVREUL (1786-1889) chimist francez, 
cunoscut mai ales pentru studiul acizilor grași și aplicațiilor acestora în 
știință și artă. I se atribuie descoperirea acidului margaric (în 1813), cu 
rol important în obținerea margarinei și crearea primului tip de săpun, 
realizat din grăsimi animale. 

 Ernest Gaston Joseph SOLVAY (1838-1922) 
chimist belgian,  industriaș și filantrop. După anul 1810 
Solvay a descoperit un procedeu prin care hidroxidul 
de sodiu putea fi produs prin acțiunea unui electrod 
asupra apei de mare, iar produsul secundar avea doar 
un singur atom de hidrogen. Acest lucru a însemnat o 
sursă ieftină și curată de leșie pentru producătorii de 
săpun. În 1861, a dezvoltat procesul amoniac-sodă 

pentru fabricarea carbonatului de sodiu (anhidru de carbonat de sodiu) 
de saramură (ca sursă de clorură de sodiu) și calcarul (ca sursă de 
carbonat de calciu),  o îmbunătățire față de metoda anterioară a lui 
Leblanc. Exploatarea brevetelor sale i-au adus lui Solvay o avere 
considerabilă, pe care a folosit-o în scopuri filantropice. 
 
 5. Săpunul de Alep 
 
 Fabricat cu aproximativ 2.500 de ani în urmă, în nord-estul 
Siriei, săpunul de Alep este strămoşul săpunului de Marsilia. Conţine 
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exclusiv ingrediente vegetale, fiind primul săpun solid şi se produce 
manual. Acest săpun respectă şi astăzi reţeta din Antichitate şi se 
fabrică în cantităţi mari în Nablus - Palestina, Alep - Siria, Malaga - 
Spania, Amman - Iordania, Marsilia - Franţa, Savonia - Italia, 
Casablanca - Maroc. 

Săpunul de Alep se 
prepară din: ulei de 
măsline, ulei de frunze 
de dafin, sodă cau-stică 
şi apă distilată. Prepa-
rarea presupune cinci 
etape: gătit, stabilire 
(întărire), tăiere, uscare 
şi ambalare. Saponi-
ficarea se obţine din 
uleiul de măsline, sodă 
şi ulei de dafin, care se 
fierb timp de trei zile în 
cazane de cupru. Pasta 
de săpun, ce are 
culoarea verde, este 

apoi răcită şi întinsă pe o suprafaţă plană, căptuşită cu hârtie cerată, iar 
a doua zi, după ce se mai întăreşte, pasta este tăiată în calupuri, 
ştanţată cu numele producătorului, calitate şi puritate. Calitatea 
săpunului este dată şi de cantitatea de ulei de dafin, între 2 % şi 45 %. 
Pentru uscare şi învechire se ţine timp de 8-12 luni în clădiri bine 
aerisite, ferite de lumină, până capătă o culoare maronie.  
 Baza săpunului de Alep cu lemongrass este reprezentată de 
procentul foarte ridicat de ulei de măsline (94 %) combinat cu ulei de 
dafin 4 % și ulei de lemongrass 2 %. Ingrediente: ulei de măsline, ulei 
din frunze și boabe de dafin 4 % (care îi conferă culoarea sa verde, 
datorită prezenței clorofilei naturale înainte de uscare), ulei de 
lemongrass 2 %, hidroxid de sodiu (soda calcinată vegetală obținută 
din cenușa de Samphire) și apă. Uleiul de măsline, uleiul de dafin, 
hidroxidul de sodiu și apa sunt ingrediente în conformitate cu 
clasificarea I.N.C.I. (International Nomenclature of Cosmetics 
Ingredients). 
 Aroma puternică de citric reîmprospătează pielea, uleiul de 
lemongrass păstrând insectele la distanță. Nu conține coloranți 
artificiali, parfumuri sintetice, conservanți sau alți aditivi chimici și nici 
grăsimi animale. Este recomandat pentru toate vârstele. Datorită 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Săpun de Alep. Imagine - Wikipedia 
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efectelor sale puternice de deodorant și dezinfectant, se recomandă 
folosirea lui o singură dată pe zi, recomandat persoanelor care 
transpiră mult.  
 Dintre multele proprietăți și utilizări ale săpunului de Alep, care 
este cel mai căutat din lume, menționăm: - catifelează pielea, datorită 
uleiului de măsline; - restabilește filmul hidrolipidic și cicatrizează foarte 
bine pielea, datorită uleiului de dafin; - antiseptic; - dezinfectant; - poate 
fi folosit pentru toate tipurile de piele, în special pentru pielea cu 
probleme; - recomandat în tratarea eczemelor, iritațiilor și dermatitelor 
atopice (poate fi folosit atât prin utilizare locală - spălarea pielii, cât și ca 
detergent); - recomandat pentru igiena zilnică a persoanelor cu 
psoriazis; - recomandat în cazul crustelor de lapte (are acțiune 
emolientă) și a pielii uscate; - foarte bun în tratarea mătreței (la 3-4 
spălări mătreața dispare); - acționează eficient și în cazul acneei. 
Săpunul de Alep are o acțiune antiseptică, curăță în profunzime și se 
opune blocării porilor cu dopuri de sebum; - are un puternic efect 
ANTIMOLII, putând fi depozitat în dulapuri cu haine; - frecat uscat pe 
piele, calmează mâncărimile provocate de pișcăturile de insecte. 
 
 6. Săpunul negru 
 
 Săpunul negru (savon noir) este un produs eco folosit pentru 
curățare și igienizare pentru uz casnic. El este obținut din ulei de 
măsline negre, amestecat cu diferite alte uleiuri vegetale (uleiul de in), 
dar și cu arome naturale de caramel sau migdale amare. Poate înlocui 
cu succes o mulțime de alte produse pentru curățenie. În principiu, 
săpunul negru pentru uz casnic poate fi folosit pe orice suprafață 
(gresie, marmură, parchet masiv, linoleum, lăsând geamurile 
impecabile). Ecologic și deloc agresiv pentru organism, săpunul negru 
curăță în profunzime petele de grăsime și murdăria întărită degresând 
obiecte din bucătărie. Se dizolvă în apă, din 2-3 capace de săpun 
negru obținându-se 5 litri de soluție ecologică. 
 
 7. Săpunul RIF 
 
 Datorită Celui de al Doilea Război Mondial s-a creat o lipsă de 
grăsimi industriale. Urmarea a fost trecerea producţiei de săpun sub 
controlul statului. Denumită R. I. F., aceste iniţiale au fost imprimate pe 
fiecare bucată de săpun din această categorie. Acest săpun era de 
calitate inferioară şi a început să fie distribuit în lagăre, precum şi în 
ghetouri. În timpul Holocaustului şi al Celui de al Doilea Război 
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Mondial, ca şi după aceea, săpunul RIF a căpătat un aspect special: s-
a afirmat că ar fi fost făcut din grăsime umană, respectiv din grăsimea 
evreilor ucişi în lagărele morţii naziste. Crima nazistă nu s-ar fi limitat la 
omorârea în masă a evreilor, ci ar fi fost urmată de profanarea 
cadavrelor şi folosirea lor pentru producerea de săpun pe scară 
industrială. Săpunul a fost numit R. I. F., respectiv R. J. F. (Rein 
Juedisches Fett, în traducere: Grăsime evreiască pură). Ulterior însă, s-
a dovedit că iniţialele R.J.F. reprezentau o confuzie a iniţialelor R.I.F., 
al căror sens era Reichsstelle fuer Industrielle Fettversorgung (în 
traducere: Autoritate de stat pentru aprovizionare cu grăsime 

industrială). Litera I a 
fost confundată cu 
litera J. Toţi istoricii 
israelieni resping 
ideea verdicităţii 
săpunului care ar fi 
fost produs de 
Germania Nazistă 
din grăsime umană. 
Printre istoricii 
israelieni şi evrei 
care au demonstrat 
că este vorba despre 
un mit, putem cita 
numele unor 
specialişti de vază în 
domeniul Holocau-
stului, precum 
Iehuda Bauer, Gitta 
Sereny, Walter Zeev 
Laquer, Deborah 
Lipstadt, Shmuel 
Krakowsky, Raul 

Hilberg. O analiză DNA făcută de un laborator al Universităţii din Tel 
Aviv la cerea Institutului Yad Vashem din Ierusalim a demonstrat că 
acest săpun nu conţine nici un fel de grăsime. 
 Nu este clar cine a făcut confuzia între litera I si litera J, RIF 
devenind RJF. Cert este că această confuzie, odată făcută, a început 
să influenţeze, frica de moarte extinzându-se, ca şi tendinţa de a nu 
folosi săpunul RIF. Istoria săpunului R. I. F. este ciudată, fiind 
considerată un mit istoric. Însă problema memoriei victimelor 

 

Fig. 4 Săpunul R. I. F., respectiv R. J. F. (Rein 
Juedisches Fett, în traducere: Grăsime evreiască 

pură). S-a dovedit că iniţialele R.J.F. reprezentau o 
confuzie a iniţialelor R.I.F., al căror sens era 

Reichsstelle fuer Industrielle Fettversorgung (în 
traducere: Autoritate de stat pentru aprovizionare 

cu grăsime industrială) 
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Holocaustului este mult prea serioasă pentru a se permite păstrarea 
unui mit în cadrul ei… 
 Se crede că zvonul a fost constatat în anul 1942, în ghetoul din 
Lublin. Din necunoştinţă de cauză, ideea a fost acceptată şi în 
România, de către unii oameni politici şi intelectuali, atât evrei cât şi 
români. Istoricul Shimon Rubinstein, originar din Bârlad, povestea că 
tatăl lui a fost chemat la comunitatea evreiască din oraş, împreună cu 
alţi evrei, să cumpere săpun RIF. Comunitatea cumpărase întreaga 
cantitate aflată la un magazin din oraş, pentru ca acel săpun să nu fie 
folosit, pentru a nu fi profanată memoria evreilor ucişi. Atunci când a 
venit acasă, a pus săpunul deoparte, afirmând că este săpun sfânt, 
făcut din evrei şi nimeni nu are voie să se atingă de el. După câţiva ani, 
probabil în 1946, săpunul a fost înmormântat la cimitirul evreiesc din 
oraş. De fapt, prima înmormântare a săpunului RIF în România a avut 
loc la Fălticeni. Au urmat alte asemenea înmormântări, ceremoniale, în 
alte oraşe. Există și un monument al săpunului RIF în cimitirul evreiesc 
din Galaţi, chiar la intrarea în cimitir. 
 
 8. Compania Colgate-Palmolive  
 
 Compania Colgate-Palmolive este o companie americană  
multinațională de produse de consum axată pe producția, distribuția și 
furnizarea produselor de uz casnic, de îngrijire a sănătății și a 
produselor cu caracter personal (săpunuri, detergenți, pastă de dinți, 
periuțe de dinți). Sub ”marca Hill”, furnizează și produse de uz 
veterinar. Birourile companiei corporative sunt pe Park Avenue în 
Midtown Manhattan, New York City.   
 Micii meseriași săpunari au început, treptat, să-și deschidă 
afaceri mari, care au devenit companii. De exemplu, în 1806, în New 
York City, englezul William Colgate a deschis o fabrică de amidon, 
săpun și lumânări sub numele de "William Colgate & Company", prima 
companie americana care produce marfă de acest gen. Pentru început, 
William Colgate a cumpărat o cireada întreagă de vite, ca să obțină 
peste 20.000 de tone de săpun, pentru că săpunul se fabrica în special 
pe bază de grăsimi animale sau uleiuri vegetale. 
 În 1833, suferind un grav atac de cord, a oprit vânzările, 
continuate după câțiva ani de recuperare. În 1840, firma a început să 
vândă calupuri individuale de săpun în greutăți uniforme. În 1857, 
William Colgate a murit, iar compania a fost reorganizată ca "Colgate & 
Company", sub conducerea lui Samuel Colgate, fiul său. În spiritul 
reorganizării, Colgate a introdus Cashmere Bouquet, un săpun 
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parfumat (în 1872), pastă de dinți aromatică vândută în borcane (1873), 
prima pastă de dinți într-un tub (Colgate Ribbon Dental Cream, 
inventată de medicul stomatolog Washington Sheffield, în 1896), 
fondând una dintre primele laboratoare de cercetare aplicată.  În 1908, 
au inițiat vânzarea în masă, de pastă de dinți în tuburi.  
 Celălalt fiu, James Boorman Colgate, a fost administratorul 
principal al universității Colgate (fosta Madison University). În 1890, 
Universitatea Madison din statul New York, a fost redenumită 
Universitatea Colgate, în onoarea familiei Colgate, care în următoarele 
decenii s-a implicat în sprijinirea financiară a Universității.  

În Milwakee, Wisconsin, 
Compania BJ Johnson 
realiza un săpun în 
întregime din ulei de 
palmier și ulei de măsline, 
după o formulă dezvoltată 
de către BJ Johnson în 
1898. Săpunul a fost 
destul de popular, putând 
redenumi compania lor 
"Palmolive".  La începutul 
secolului 20, Palmolive, 
care conținea atât ulei de 
palmier cât și uleiuri de 
măsline, a fost cel mai 
bine vândut săpun din 
lume.  Producătorul de 
săpun Peet Brothers din 
Missouri a fuzionat cu 
Palmolive, compania 
devenid Palmolive-
Peet. În 1928, Palmolive-
Peet a cumpărat 
compania Colgate creând 

Colgate-Palmolive-Peet 
Company. În 1953 "Peet" 

a fost scos din titlu, compania devenind "Colgate-Palmolive",  numele 
actual. 
 Colgate-Palmolive a fost mult timp în concurență acerbă cu 
Procter & Gamble,  cel mai mare producător din lume de săpun și 
detergent, pastă de dinți cu fluorură etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 Clădirea Colgate-Palmolive la 300 Park 

Avenue, Manhattan, New York City 
Imagine - Wikipedia 
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 George Henry Lesch, președintele consiliului de administrație 
al Colgate-Palmolive între anii 1960 și 1970, a transformat-o într-o 
societate modernă, aplicând o restructurare majoră. 
 În 2006, Colgate-Palmolive a realizat achiziționarea 
importantului producător de pastă de dinți naturală,Tom de Maine 
(fondată în 1970 de Tom Chappell) pentru 100 de milioane de 
dolari.  Astăzi, Colgate are numeroase organizații subsidiare care 
acoperă 200 de țări, fiind cotată la bursă în doar două țări, Statele Unite 
și India.  
 Colgate consumă aproximativ 0,2 % ulei de palmier, culturi din 
Malaiezia, Indonezia și Thailanda, cu impact asupra mediului la nivel 
global: despăduriri, pierderea habitatelor naturale ale speciilor pe cale 
de dispariție, creșterea efectului de seră datorită  emisiilor de gaze. 
 Colgate-Palmolive, este una dintre cele aproximativ 300 de 
companii responsabile de producerea deșeurilor periculoase (14.100 
m3 de sol cu compuși volatili, necesitând peste 23 milioane de dolari 
pentru curățarea de deșeuri periculoase, care contaminează solul și 
apele subterane). La data de 25 octombrie 2012, compania a anunțat 
că va reduce mai mult de 2310 de lucrători, sau 6 % din forța de 
muncă, până la sfârșitul anului 2016, un impuls pentru a face compania 
de produse de consum mai eficientă.   
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