
RĘCZNIE ROBIONE NATURALNE KOSMETYKI WEGAŃSKIE



SAPUNOTEKA jest małą, rodzinną fi rmą chorwacką. Ideą przyświecającą jej twórcom jest wyrób 

naturalnych, wegańskich kosmetyków bazujących na produktach uprawianych lokalnie. Większość 

składników pochodzi z czystych rejonów Chorwacji, gdzie przemysł i zanieczyszczenia wynikające 

z bytowania mieszkańców są znikome. Filozofi a fi rmy opiera się na wykorzystaniu darów natury, 

którymi tak hojnie została obdarowana została Chorwacja. Kosmetyki wytwarzane są ręcznie, 

a opakowania mogą być poddawane recyklingowi.

www.sapunoteka.pl
zapraszamy do sklepu online:



KREMY DO 
TWARZY

Krem zawiera wyłącznie składniki pochodzenia 
naturalnego. Olej z awokado, masło Shea, oliwa 
z oliwek stanowią bogactwo witamin. Witaminy: A, 
B3, B5, E wykazują szczególne działanie odżywcze 
oraz regenerujące. Wyciąg z malin działa ochronnie 
i regenerująco. Olejek lawendowy nadaje delikatny 
zapach skórze.

Skóra normalna, wrażliwa, sucha. 
Krem nie zawiera parabenów, sztucznych barwników, 
substancji zapachowych, PEG, SLES, SLS.
Wegański, nie testowany na zwierzętach, opakowanie 
podlega recyklingowi.
Wytwarzany ręcznie.

INCI: Aqua, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein 
(and) Glyceryl Stearate (and) Cetearyl Alcohol, Persea 
Gratissima (Avocado) Oil, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), 
Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Glycerol, Phospholipids, 
Sphingolipids, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Niacinamide, 
Tocopherol, Panthenol, Dehydroacetic acid (and) Benzyl Alcohol, 
beta-Carotene (and) Helianthus Annuus Seed Oil, Rubus Idaeus 
Seed Oil (and) Helianthus Annuus Seed Oil (and) Rosmarinus 
Offi cinalis Leaf Extract, Aniba rosaeodora (Rosewood) Wood 
Oil, Allantoin, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil.

Witaminowy
krem do twarzy

75 ml

Krem zawiera wyłącznie składniki pochodzenia 
naturalnego. Olej z orzechów makadamia, nasion 
słonecznika, masło Shea odżywiają, chronią, zmiękczają 
skórę oraz opóźniają starzenie się skóry. Wyciąg 
z nasion chia nawilża, łagodzi. Olej z rokitnika wykazuje 
działanie przeciwzmarszczkowe, ochronne.

Skóra normalna, wrażliwa, sucha. 
Krem nie zawiera parabenów, sztucznych barwników, 
substancji zapachowych, PEG, SLES, SLS.
Wegański, nie testowany na zwierzętach, opakowanie 
podlega recyklingowi.
Wytwarzany ręcznie.

INCI: Aqua, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat 
Protein (and) Glyceryl Stearate (and) Cetearyl Alcohol, 
Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Macadamia Ternifolia 
Seed Oil, Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, Glycerol, 
Phospholipids, Sphingolipids, Ricinus Communis (Castor) Seed 
Oil, Tocopherol, Dehydroacetic acid (and) Benzyl Alcohol, 
Hippophae Rhamnoides Oil (and) Helianthus Annuus Seed Oil 
(and) Rosmarinus Offi cinalis Leaf Extract, Salvia Hispanica (Chia) 
Seed Oil (and) Helianthus Annuus Seed Oil (and) Rosmarinus 
Offi cinalis Leaf Extract, Pogostemon Cablin Oil, Cymbopogon 
Schoenanthus Oil, Allantoin.

Krem na noc Anti Age
krem do twarzy

75 ml

Krem zawiera wyłącznie składniki pochodzenia 
naturalnego. Olej ryżowy, sezamowy, makadamia 
oraz rycynowy działają kojąco i nawilżająco na skórę, 
bardzo szybko się wchłaniają. Kwas hialuronowy 
zapewnia intensywne nawilżenie oraz odmładza. Olej 
z bergamotki zmniejsza wydzielanie sebum.

Skóra sucha oraz tłusta i problematyczna. 
Krem nie zawiera parabenów, sztucznych barwników, 
substancji zapachowych, PEG, SLES, SLS.
Wegański, nie testowany na zwierzętach, opakowanie 
podlega recyklingowi.
Wytwarzany ręcznie.

INCI: Aqua, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein 
(and) Glyceryl Stearate (and) Cetearyl Alcohol, Propylene 
Glycol, Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Macadamia Ternifolia Seed 
Oil, Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, Ricinus Communis 
(Castor) Seed Oil, Phospholipids, Sphingolipids, Glycerol, 
Dehydroacetic acid (and) Benzyl Alcohol, Citrus Aurantium 
Bergamia Peel Oil, Sodium Hyaluronate, Allantoin.

Nawilżający krem na noc
krem do twarzy

75 ml

!działanie 
przeciw-
zmarszczkowe

!działanie 
przeciw-
zmarszczkowe
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Krem zawiera wyłącznie składniki pochodzenia 
naturalnego. Olej z dzikiej róży  wzmacnia naczynia 
krwionośne, zmniejsza przebarwienia, zwiększa 
elastyczność skóry. Masło Shea oraz olej z kiełków 
pszenicy odżywiają i chronią skórę. Nieśmiertelnik 
oraz kwas hialuronowy wykazują silnie działanie 
przeciwzmarszczkowe. Olejek Cananga to naturalny 
afrodyzjak. Ceramidy utrzymują nawilżenie, chronią 
płaszcz lipidowy skóry. Kwas hialuronowy intensywnie 
nawilża. 

Skóra sucha i dojrzała. Skóra skłonna do alergii. Cera 
naczynkowa. 
Krem nie zawiera parabenów, sztucznych barwników, 
substancji zapachowych, PEG, SLES, SLS.
Wegański, nie testowany na zwierzętach, opakowanie 
podlega recyklingowi.
Wytwarzany ręcznie.

INCI: Aqua, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein 
(and) Glyceryl Stearate (and) Cetearyl Alcohol, Phospholipids, 
Sphingolipids, Triticum Aestivum Germ Oil, Rosa Canina Fruit 
Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Macadamia Ternifolia Seed 
Oil, Glycerol, Undecane (and) Tridecan, Dehydroacetic acid (and) 
Benzyl Alcohol, Helichrysum Italicum Oil, Tocopherol, Sodium 
Hyaluronate, Allantoin, Cananga Odorata Flower Oil.

Nieśmiertelnik & Dzika Róża
krem do twarzy

40 ml

Krem zawiera wyłącznie składniki pochodzenia 
naturalnego. Olej z czarnuszki regeneruje cerę 
trądzikową, minimalizuje zmiany alergiczne. Olej 
z sezamu, kiełków pszenicy i pestek moreli odżywiają 
skórę. Kwas hialuronowy wygładza zmarszczki oraz 
nawilża. Ekstrakt z rumianku zmniejsza podrażnienia.

Skóra normalna, wrażliwa, alergiczna. 
Krem nie zawiera parabenów, sztucznych barwników, 
substancji zapachowych, PEG, SLES, SLS.
Wegański, nie testowany na zwierzętach, opakowanie 
podlega recyklingowi.
Wytwarzany ręcznie.

INCI: Aqua, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein 
(and) Glyceryl Stearate (and) Cetearyl Alcohol, Sesamum 
Indicum Seed Oil, Oenothera Biennis Oil, Nigella Sativa Seed 
Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Phospholipids, Sphingolipids, 
Glycerol, Undecane (and) Tridecan, Dehydroacetic acid (and) 
Benzyl Alcohol, Tocopherol, Chamomilla Recutita (Matricaria) 
Flower Extract, Lavandula Angustifolia Oil, Allantoin, Sodium 
Hyaluronate.

Rumianek & Czarnuszka
krem do twarzy

40 ml

Krem zawiera wyłącznie składniki pochodzenia 
naturalnego. Olej jojoba, olej z orzechów laskowych 
regenerują, nadają skórze miękkość. Olejek z drzewa 
herbacianego działa przeciwbakteryjnie. Olej 
z bergamotki zmniejsza świecenie się skóry, obkurcza 
pory. Witamina B3 oraz E regenerują skórę. Kwas 
hialuronowy intensywnie nawilża. 

Skóra problematyczna, trądzikowa, tłusta.
Krem nie zawiera parabenów, sztucznych barwników, 
substancji zapachowych, PEG, SLES, SLS.
Wegański, nie testowany na zwierzętach, opakowanie 
podlega recyklingowi.
Wytwarzany ręcznie.

INCI: Aqua, Corylus Avellana Seed Oil, Potassium Palmitoyl 
Hydrolyzed Wheat Protein (and) Glyceryl Stearate (and) 
Cetearyl Alcohol, Simmondsia Chinensis Oil, Undecane 
(and) Tridecan, Phospholipids, Sphingolipids, Niacinamide, 
Glycerol, Oenothera Biennis Oil, Ricinus Communis Seed Oil, 
Dehydroacetic acid (and) Benzyl Alcohol, Tocopherol, Allantoin, 
Lavandula Angustifolia Flower Oil, Citrus Aurantium Bergamia 
Peel Oil, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Sodium Hyaluronate.

Bergamotka & Orzech Laskowy
krem do twarzy

40 ml

Nasze kosmetyki są produktem w 100% wegańskim, są wytwarzane 

ręcznie a opakowania można poddać recyklingowi. Większość 

składników pochodzi z czystych rejonów Chorwacji. Bazą do produkcji 

kosmetyków jest tłoczona na zimno oliwa z oliwek. Kosmetyki nie 

są perfumowane, ich zapach pochodzi z naturalnych olejków 

eterycznych. Czas ulatniania się olejków, a tym samym trwałość 

zapachu zależy od indywidualnych właściwości skóry. Wszystkie 

kosmetyki dzięki bogactwu witamin, minerałów, olejów oraz innych 

substancji organicznych wpływają silnie odżywczo i regenerująco 

na skórę. Przeciwwskazaniem do ich stosowania jest alergia, 

na któryś ze składników. Część kremów oraz mydeł przeznaczona 

jest do skóry problematycznej, trądzikowej, alergicznej, łuszczycowej. 

Część kosmetyków dedykowana jest skórze, na której widoczne są 

oznaki starzenia się. Większość kremów do twarzy zawiera ceramidy, 

substancje, które utrzymują odpowiedni stopień nawodnienia skóry. 

!idealny 
dla alegrików 
(egzema, łuszczyca)

!idealny 
dla cery 
tłustej i trądzikowej

!idealny 
dla cery 
naczynkowej

!działanie 
przeciw-
zmarszczkowe
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KREMY DO RĄK

Krem zawiera wyłącznie składniki pochodzenia 
naturalnego. Zawarte w kremie masło Shea oraz 
tłoczony na zimno olej z pestek moreli wykazują silne 
właściwości nawilżające i odżywcze. Olejek z lawendy 
działa kojąco na skórę.

Skóra sucha.
Krem nie zawiera parabenów, sztucznych barwników, 
substancji zapachowych, PEG, SLES, SLS.
Wegański, nie testowany na zwierzętach, opakowanie 
podlega recyklingowi.
Wytwarzany ręcznie.

INCI: Aqua, Olea Europaea (Olive) Oil, emulsifi er (Potassium 
Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Glyceryl Stearate, 
Cetearyl Alcohol), Butyrospermum Parkii (Shea Butter), 
Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Glycerine, Lavandula 
Angustifolia (Lavender) Oil, preservative (Dehydroacetic acid 
(DHA), Benzyl Alcohol).

Lawendowy
krem do rąk

75 ml

Krem zawiera wyłącznie składniki pochodzenia 
naturalnego. Zawarte w kremie masło Shea oraz 
tłoczony na zimno olej z konopi wykazują silne 
właściwości odżywcze i regenerujące. Olejki eteryczne 
z bergamotki, grejpfruta, paczuli oraz mięty nadają 
delikatny i słodki zapach. Olejek eteryczny ylang ylang 
uważany jest za afrodyzjak, na skórę działa tonizująco.

Skóra sucha, popękana, podrażniona.
Krem nie zawiera parabenów, sztucznych barwników, 
substancji zapachowych, PEG, SLES, SLS.
Wegański, nie testowany na zwierzętach, opakowanie 
podlega recyklingowi.
Wytwarzany ręcznie.

INCI: Aqua, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), emulsifi er 
(Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Glyceryl 
Stearate, Cetearyl Alcohol), Cannabis Sativa Oil, Prunus 
Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Glycerine, preservative 
(Dehydroacetic acid (DHA), Benzyl Alcohol), Tocopherol Acetate, 
Cananga Odorata (Ylang Ylang) Oil, Citrus Bergamia (Bergamot) 
Oil, Citrus Paradisii (Grapefruit) Oil, Pogostemon Cablin 
(Patchouli) Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil.

Masło Shea & Konopia
krem do rąk

75 ml

!idealny 
dla alegrików 
(egzema, łuszczyca)

Krem zawiera wyłącznie składniki pochodzenia 
naturalnego. Krem intensywnie odżywczy, bogaty 
w tłoczone na zimno kwasy tłuszczowe z masła 
kakaowego, pestek moreli i oleju migdałowego. Krem 
wykazuje również działanie nawilżające. Krem urzeka 
lekkim i słodkim zapachem olejku waniliowego, 
lawendowego i paczuli.

Wszystkie rodzaje skóry.
Krem nie zawiera parabenów, sztucznych barwników, 
substancji zapachowych, PEG, SLES, SLS.
Wegański, nie testowany na zwierzętach, opakowanie 
podlega recyklingowi.
Wytwarzany ręcznie.

INCI: Aqua, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, emulsifi er 
(Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Glyceryl 
Stearate, Cetearyl Alcohol), Prunus Amygdalus Dulcis 
(Almond) Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Glycerine, 
preservative (Dehydroacetic acid (DHA), Benzyl Alcohol), 
Tocopherol Acetate, Vanilla Planifolia (Vanilla) Oil, Lavandula 
Angustifolia (Lavender) Oil, Pogostemon Cablin (Patchouli) Oil.

Migdał & Kakao
krem do rąk

75 ml
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BALSAMY 
DO CIAŁA

Migdał & Wanilia
balsam do ciała

165 ml
Dynia & Awokado
balsam do ciała

165 ml
Słonecznik & Sezam 
balsam do ciała

165 ml

Krem zawiera wyłącznie składniki pochodzenia 
naturalnego. Zawarty w kremie olej z migdałów 
oraz masło Shea nawilżają oraz odżywiają skórę 
poddaną działaniu czynników zewnętrznych, 
takich jak: wiatr, klimatyzacja, słońce. Olejek 
z lawendy oraz olejek rozmarynowy działają 
kojąco na skórę raz nadają jej kojący aromat.
Balsam ten nadaje się również do stosowania 
na skórę twarzy.

Skóra sucha, podrażniona.
Balsam nie zawiera parabenów, sztucznych 
barwników, substancji zapachowych, PEG, 
SLES, SLS.
Wegański, nie testowany na zwierzętach, 
opakowanie podlega recyklingowi.
Wytwarzany ręcznie.

INCI: Aqua, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), 
Prunus Amygdalus Dulcis (Almond) Oil, Glycerine, Olea 
Europea (Olive) Oil, Ricinus Communis (Castor) Seed 
Oil, emulsifi er (Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat 
Protein, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol), Vanilla 
Planifolia (Vanilla) Oil, preservative (Dehydroacetic acid 
(DHA), Benzyl Alcohol).

Krem zawiera wyłącznie składniki pochodzenia 
naturalnego. Zawarty w kremie olej z 
pestek dyni oraz olej z awokado działają 
silnie nawilżająco, wygładzająco, ochronnie. 
Wysoka zawartość Wit. E ma działanie 
antyoksydacyjne, opóźnia efekty starzenia 
się skóry. Olejek eteryczny z grejpfruta, 
pomarańczy i granatu nadają świeży, owocowy 
zapach.

Skóra bardzo sucha, skóra z widocznymi 
objawami starzenia się, skóra z rozstępami.
Balsam nie zawiera parabenów, sztucznych 
barwników, substancji zapachowych, PEG, 
SLES, SLS.
Wegański, nie testowany na zwierzętach, 
opakowanie podlega recyklingowi.
Wytwarzany ręcznie.

INCI: Aqua, Cucurbita Pepo (Pumpkin) Seed Oil, 
Persea Gratissima (Avocado) Oil, Olea Europea 
(Olive) Oil, Glycerine, Ricinus Communis (Castor) 
Seed Oil, emulsifi er (Potassium Palmitoyl Hydrolyzed 
Wheat Protein, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol), 
preservative (Dehydroacetic acid (DHA), Benzyl 
Alcohol) Citrus Paradisii (Grapefruit) Oil, Citrus 
Aurantium (Orange) Peel Oil.

Krem zawiera wyłącznie składniki pochodzenia 
naturalnego. Olej z pestek słonecznika oraz olej 
sezamowy mają delikatną konsystencję, nadają 
skórze jedwabistość, zapewniają odpowiednie 
nawilżenie oraz natłuszczenie. 
Olejek różany oraz olejek mandarynkowy 
nadają skórze owocowo-kwiatowy zapach.

Każdy rodzaj skóry, w tym również skóra sucha 
i tłusta.
Balsam może być stosowany również do skóry 
twarzy.
Krem nie zawiera parabenów, sztucznych 
barwników, substancji zapachowych, PEG, 
SLES, SLS.
Wegański, nie testowany na zwierzętach, 
opakowanie podlega recyklingowi.
Wytwarzany ręcznie.

INCI: Aqua, Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, 
Helianthus Annuus (Sunfl ower) Seed Oil, Ricinus 
Communis (Castor) Seed Oil, Glycerine, emulsifi er 
(Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, 
Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol), Aniba Rosaeodora 
(Rosewood) Wood Oil, Citrus Nobilis (Mandarin) 
Oil, preservative (Dehydroacetic acid (DHA), Benzyl 
Alcohol).

Makadamia & Rozmaryn
balsam do ciała

165 ml

Krem zawiera wyłącznie składniki pochodzenia 
naturalnego. Zawarty w kremie olej 
z orzechów makadamia oraz tłoczony na zimno 
olej z pestek moreli wykazują silne właściwości 
nawilżające i odżywcze. Olejek z lawendy oraz 
olejek rozmarynowy działają kojąco na skórę 
raz nadają jej kojący aromat.
Balsam ten nadaje się również do stosowania 
na skórę twarzy.

Skóra sucha i wrażliwa.
Krem nie zawiera parabenów, sztucznych 
barwników, substancji zapachowych, PEG, 
SLES, SLS.
Wegański, nie testowany na zwierzętach, 
opakowanie podlega recyklingowi.
Wytwarzany ręcznie.

INCI: Aqua, Olea Europaea (Olive) Oil, Macadamia 
Ternifolia Seed Oil, Glycerine, Ricinus Communis 
(Castor) Seed Oil, emulsifi er (Potassium Palmitoyl 
Hydrolyzed Wheat Protein, Glyceryl Stearate, 
Cetearyl Alcohol), Lavandula Angustifolia (Lavender) 
Oil, preservative (Dehydroacetic acid (DHA), Benzyl 
Alcohol), Rosemarinus Offi cinalis (Rosemary) Oil.
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PEELINGI

Peeling zawiera wyłącznie składniki pochodzenia 
naturalnego. Peeling zawiera tłoczony na zimno olej z 
moreli, który intensywnie nawilża oraz odżywia skórę. 
Zawarte w oleju składniki opóźniają procesy starzenia 
się skóry. Olejki  eteryczne z cytryny i eukaliptusa 
regenerują i pozostawiają na skórze świeży, delikatny 
zapach. Sól morska usuwa martwe komórki naskórka.

Wszystkie rodzaje skóry. 
Wegański, nie testowany na zwierzętach, opakowanie 
podlega recyklingowi.
Wytwarzany ręcznie.
Peeling nie zawiera alkoholu, parabenów, sztucznych 
barwników, substancji zapachowych, PEG, SLES, SLS.
Sposób użycia: peeling nałóż na wilgotną, czystą 
skórę, wykonaj masaż ciała, spłucz ciepłą wodą. Stosuj 
1-2razy w tygodniu.

INCI: Sea Salt, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Olea 
Europaea (Olive) Oil, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Glycerine, 
Citrus Medica Limonum (Lemon) Peel Oil, Eucalyptus Globulus 
(Eucalyptus) Oil.

Cytrusowy
peeling do ciała

270 g

Peeling zawiera wyłącznie składniki pochodzenia 
naturalnego. Tłoczony na zimno olej ze słodkich 
migdałów silnie nawilża, skórę, koji podrażnienia, 
wpływa na opóźnienie procesów starzenia się skóry. 
Sól morska usuwa martwe komórki naskórka.
Peeling odżywia, regeneruje i pozostawia na skórze 
świeży, delikatny, waniliowo-orzechowy zapach.

Wszystkie rodzaje skóry.
Wegański, nie testowany na zwierzętach, opakowanie 
podlega recyklingowi.
Wytwarzany ręcznie.
Peeling nie zawiera alkoholu, parabenów, sztucznych 
barwników, substancji zapachowych, PEG, SLES, SLS.
Sposób użycia: peeling nałóż na wilgotną, czystą 
skórę, wykonaj masaż ciała, spłucz ciepłą woda. Stosuj 
1-2razy w tygodniu.

INCI: Sea Salt, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) 
Oil, Olea Europaea (Olive) Oil, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, 
Glycerine, Vanilla Planifolia (Vanilla) oil.

Waniliowo-migdałowy
peeling do ciała

270 g

Peeling zawiera wyłącznie składniki pochodzenia 
naturalnego. Tłoczona na zimno oliwa z oliwek nadaje 
skórze miękkość i delikatność. Olejek lawendowy 
i olejek rozmarynowy  pozostawiają na skórze 
delikatny zapach ziół. Sól morska usuwa martwe 
komórki naskórka. Lawenda oraz rozmaryn wykazują 
działanie przeciwbakteryjne, łagodzące stany zapalne 
skóry, podrażnienia, działają wspomagająco przy 
pielęgnacji cery trądzikowej.

Wszystkie rodzaje skóry. Może być stosowany u osób 
z cerą trądzikową, tłustą.
Wegański, nie testowany na zwierzętach, opakowanie 
podlega recyklingowi.
Wytwarzany ręcznie.
Peeling nie zawiera alkoholu, parabenów, sztucznych 
barwników, substancji zapachowych, PEG, SLES, SLS.
Sposób użycia: peeling nałóż na wilgotną, czystą 
skórę, wykonaj masaż ciała, spłucz ciepłą wodą. Stosuj 
1-2razy w tygodniu.

INCI: Sea Salt, Olea Europaea (Olive) Oil, Cocos Nucifera 
(Coconut) Oil, Glycerine, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, 
Rosmarinus Offi cinalis (Rosemary) Oil.

Lawendowy
peeling do ciała

270 g
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MYDŁA
KLASYCZNE

Mydło zawiera wyłącznie składniki 
pochodzenia naturalnego. Olejki eteryczne: 
mięta, lawenda i cytryna nadają mydłu zapach 
morskiej bryzy. Oliwa z oliwek, olej kokosowy 
wygładzają skórę. Glinka zielona oczyszcza 
skórę, działa antybakteryjnie.

Mydło nie zawiera parabenów, sztucznych 
barwników, substancji zapachowych, PEG, 
SLES, SLS.
Wegańskie, nie testowane na zwierzętach, 
opakowanie podlega recyklingowi.
Wytwarzane ręcznie.

INCI: Olea Europaea (Olive) Oil, Cocois Nucifera 
(Coconut) Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, Lavandula 
Hybrida (Lavender) Oil, Citrus Medica Limonum 
(Lemon) Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, 
Chromium Oxide, Green Clay.

Morski żywot 
mydło

100 g

Mydło zawiera wyłącznie składniki 
pochodzenia naturalnego. Olejki eteryczne: 
rozmaryn, goździki i geranium nadają mydłu 
słodki, upojny aromat. Oliwa z oliwek, olej 
kokosowy wygładzają skórę. Glinka zielona 
oczyszcza skórę, działa antybakteryjnie.

Mydło nie zawiera parabenów, sztucznych 
barwników, substancji zapachowych, PEG, 
SLES, SLS.
Wegańskie, nie testowane na zwierzętach, 
opakowanie podlega recyklingowi.
Wytwarzane ręcznie.

INCI: Olea Europaea (Olive) Oil, Cocois Nucifera 
(Coconut) Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, Rosmarinus 
Offi cinalis (Rosemary) Oil, Pelargonium Graveolens 
(Geranium) Oil, Lavandula Hybrida (Lavender) Oil, 
Eugenia Caryophyllus (Clove) Flower Oil Poppyseed, 
Paprika, Green Clay.

Mała czarownica 
mydło

100 g
Optymizm

INCI: Olea Europaea (Olive) Oil, Cocois Nucifera 
(Coconut) Oil, Carrot Juice, Sodium Hydroxide, Clay, 
Citrus Bergamia (Bergamot) Oil, Citrus Nobilis 
(Mandarin) Oil, Lavandula Hybrida (Lavender) Oil, 
Cymbopogon Schoenanthus (Lemongrass) Oil.

Mydło zawiera wyłącznie składniki 
pochodzenia naturalnego. Olejki eteryczne: 
trawa cytrynowa, bergamotka, mandarynka 
wpływają kojąco na wszystkie zmysły. Sok 
z marchwi działa regenerująco na skórę. 
Oliwa z oliwek, olej kokosowy wygładzają 
skórę. Glinka zielona oczyszcza skórę, działa 
antybakteryjnie.

Mydło nie zawiera parabenów, sztucznych 
barwników, substancji zapachowych, PEG, 
SLES, SLS.
Wegańskie, nie testowane na zwierzętach, 
opakowanie podlega recyklingowi.
Wytwarzane ręcznie.

Mydło zawiera wyłącznie składniki Mydło zawiera wyłącznie składniki Mydło zawiera wyłącznie składniki Mydło zawiera wyłącznie składniki Mydło zawiera wyłącznie składniki Mydło zawiera wyłącznie składniki 
pochodzenia naturalnego. Olejki eteryczne: pochodzenia naturalnego. Olejki eteryczne: pochodzenia naturalnego. Olejki eteryczne: pochodzenia naturalnego. Olejki eteryczne: pochodzenia naturalnego. Olejki eteryczne: pochodzenia naturalnego. Olejki eteryczne: 

Mydło zawiera wyłącznie składniki 
pochodzenia naturalnego. Olejki eteryczne: 
cynamon, goździki  i lawenda nadają mydłu 
wyjątkowy zapach. Oliwa z oliwek, olej 
kokosowy wygładzają skórę. Glinka zielona 
oczyszcza skórę, działa antybakteryjnie.

Mydło nie zawiera parabenów, sztucznych 
barwników, substancji zapachowych, PEG, 
SLES, SLS.
Wegańskie, nie testowane na zwierzętach, 
opakowanie podlega recyklingowi.
Wytwarzane ręcznie.

INCI: Olea Europaea (Olive) Oil, Cocois Nucifera 
(Coconut) Oil, Aqua, Sodium Hydroxide,  Eugenia 
Caryophyllus (Clove) Leaf Oil, Cinnamomum 
Zeylancium (Cinnamon) Oil, Lavandula Hybrida 
(Lavender) Oil, Paprika, Green Clay.

Orient
mydło

100 g

mydło

100 g
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Podchmielone 
mydło

100 g
Owies, lawenda, 
drzewo herbaciane

mydło

100 g

Dzieci kwiaty 
mydło

100 g

Mydło zawiera wyłącznie składniki 
pochodzenia naturalnego. Piwo jest bogate w 
witaminy z grupy B, działa odżywczo na skórę.
Olejki: cedrowy oraz z drzewa herbacianego 
nadają mydłu leśny, głęboki zapach. Kurkuma 
przyspiesza regenerację skóry. Mydło nadaje 
się do mycia krótkich włosów. Oliwa z oliwek, 
olej kokosowy wygładzają skórę. 

Mydło nie zawiera parabenów, sztucznych 
barwników, substancji zapachowych, PEG, 
SLES, SLS.
Wegańskie, nie testowane na zwierzętach, 
opakowanie podlega recyklingowi.
Wytwarzane ręcznie.

INCI: Olea Europaea (Olive) Oil, Cocois Nucifera 
(Coconut) Oil, Beer, Sodium Hydroxide, Juniperus 
Virginiana (Cedarwood) Oil, Melaleuca Alternifolia (Tea 
Tree) Oil, Turmeric.

Mydło zawiera wyłącznie składniki 
pochodzenia naturalnego. Mydło nadaje się 
zarówno do ciała jak i do twarzy. Olejek z 
drzewa herbacianego działa przeciwbakteryjnie 
oraz przeciwzapalnie. Olejek z lawendy działa 
kojąco na skórę oraz zmysły. Owies działa 
łagodząco. Oliwa z oliwek, olej kokosowy 
wygładzają skórę. 

Mydło nie zawiera parabenów, sztucznych 
barwników, substancji zapachowych, PEG, 
SLES, SLS.
Wegańskie, nie testowane na zwierzętach, 
opakowanie podlega recyklingowi.
Wytwarzane ręcznie.

INCI: Olea Europaea (Olive) Oil, Cocois Nucifera 
(Coconut) Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, Lavandula 
Hybrida (Lavender) Oil, Melaleuca Alternifolia (Tea 
Tree) Oil, Oats.

Mydło zawiera wyłącznie składniki 
pochodzenia naturalnego. Olejek z paczuli, 
lawendy, pomarańczy nadają mydłu świeży, 
kwiatowo-cytrusowy zapach. Lawenda działa 
kojąco na skórę. Oliwa z oliwek, olej kokosowy 
wygładzają skórę. 

Mydło nie zawiera parabenów, sztucznych 
barwników, substancji zapachowych, PEG, 
SLES, SLS.
Wegańskie, nie testowane na zwierzętach, 
opakowanie podlega recyklingowi.
Wytwarzane ręcznie.

INCI: Olea Europaea (Olive) Oil, Cocois Nucifera 
(Coconut) Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, Aurantium 
Dulcis (Orange) Oil, Patchouli (Pogostemon Cablin) Oil, 
Lavandula Hybrida (Lavender) Oil.

Mydło zawiera wyłącznie składniki Mydło zawiera wyłącznie składniki 
pochodzenia naturalnego. Piwo jest bogate w pochodzenia naturalnego. Piwo jest bogate w pochodzenia naturalnego. Piwo jest bogate w 
witaminy z grupy B, działa odżywczo na skórę.witaminy z grupy B, działa odżywczo na skórę.witaminy z grupy B, działa odżywczo na skórę.

Mydło zawiera wyłącznie składniki Mydło zawiera wyłącznie składniki Mydło zawiera wyłącznie składniki 
pochodzenia naturalnego. Mydło nadaje się pochodzenia naturalnego. Mydło nadaje się pochodzenia naturalnego. Mydło nadaje się 
zarówno do ciała jak i do twarzy. Olejek z zarówno do ciała jak i do twarzy. Olejek z zarówno do ciała jak i do twarzy. Olejek z 

Mydło zawiera wyłącznie składniki Mydło zawiera wyłącznie składniki Mydło zawiera wyłącznie składniki Mydło zawiera wyłącznie składniki Mydło zawiera wyłącznie składniki Mydło zawiera wyłącznie składniki 
pochodzenia naturalnego. Olejek z paczuli, pochodzenia naturalnego. Olejek z paczuli, pochodzenia naturalnego. Olejek z paczuli, pochodzenia naturalnego. Olejek z paczuli, pochodzenia naturalnego. Olejek z paczuli, pochodzenia naturalnego. Olejek z paczuli, 
lawendy, pomarańczy nadają mydłu świeży, lawendy, pomarańczy nadają mydłu świeży, lawendy, pomarańczy nadają mydłu świeży, lawendy, pomarańczy nadają mydłu świeży, lawendy, pomarańczy nadają mydłu świeży, 

INCI: Olea Europaea (Olive) Oil, Cocois 
Nucifera (Coconut) Oil, Aqua, Sodium 
Hydroxide,  Lavandula Hybrida (Lavender) 
Oil.

Mydło zawiera wyłącznie składniki 
pochodzenia naturalnego. Klasyczne 
mydło o łagodnym działaniu. Mydło do 
każdego rodzaju skóry, również tłustej 
i zanieczyszczonej.Mydło do ciała 
i twarzy. Oliwa z oliwek, olej kokosowy 
wygładzają skórę. 

Mydło nie zawiera parabenów, 
sztucznych barwników, substancji 
zapachowych, PEG, SLES, SLS.
Wegańskie, nie testowane na 
zwierzętach, opakowanie podlega 
recyklingowi.
Wytwarzane ręcznie.

Lawenda
mydło

75 g

INCI: Olea Europaea (Olive) Oil, Cocois 
Nucifera (Coconut) Oil, Carrot Juice, Sodium 
Hydroxide,  Citrus Nobilis (Mandarin) Oil, 
Cymbopogn Citratus (Lemongrass) Oil.

Mydło zawiera wyłącznie składniki 
pochodzenia naturalnego. Klasyczne 
mydło o łagodnym działaniu, do 
każdego rodzaju skóry. Olejki 
z mandarynki i trawy cytrynowej 
nadają mu bardzo orzeźwiający zapach. 
Sok z marchwi działa ochronnie na 
skórę. Oliwa z oliwek, olej kokosowy 
wygładzają skórę. 

Mydło nie zawiera parabenów, 
sztucznych barwników, substancji 
zapachowych, PEG, SLES, SLS.
Wegańskie, nie testowane na 
zwierzętach, opakowanie podlega 
recyklingowi.
Wytwarzane ręcznie.

Mandarynka
mydło

75 g

INCI: Olea Europaea (Olive) Oil, Cocois 
Nucifera (Coconut) Oil, Aqua, Sodium 
Hydroxide,  Rosmarinus Offi cinalis (Rosemary 
Leaf) Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, 
Chromium Oxide.

Mydło zawiera wyłącznie składniki 
pochodzenia naturalnego. Klasyczne 
mydło o łagodnym działaniu, do 
każdego rodzaju skóry. Nadaje się 
również do mycia włosów, szczególnie 
krótkich. Ze względu na brak silikonów, 
włosy długie mogą ulec splątaniu. 
Olejki z rozmarynu i mięty nadają 
mu świeży, ziołowy zapach. Oliwa z 
oliwek, olej kokosowy wygładzają 
skórę. 

Mydło nie zawiera parabenów, 
sztucznych barwników, substancji 
zapachowych, PEG, SLES, SLS.
Wegańskie, nie testowane na 
zwierzętach, opakowanie podlega 
recyklingowi.
Wytwarzane ręcznie.

Rozmaryn 
mydło

75 g

INCI: Olea Europaea (Olive) Oil, Cocois 
Nucifera (Coconut) Oil, Carrot Juice, Sodium 
Hydroxide,  Citrus Aurantium Dulcis (Orange) 
Peel Oil, Eugenia Caryophyllus (Clove) Leaf 
Oil.

Mydło zawiera wyłącznie składniki 
pochodzenia naturalnego. Klasyczne 
mydło o łagodnym działaniu, do 
każdego rodzaju skóry. Olejki 
z pomarańczy i goździków nadają 
mu orientalny, świeży zapach. Sok z 
marchwi działa ochronnie i odżywczo 
na skórę. Oliwa z oliwek, olej 
kokosowy wygładzają skórę. 

Mydło nie zawiera parabenów, 
sztucznych barwników, substancji 
zapachowych, PEG, SLES, SLS.
Wegańskie, nie testowane na 
zwierzętach, opakowanie podlega 
recyklingowi.
Wytwarzane ręcznie.

Pomarańcza, 
marchew 

mydło

75 g

INCI: Cocois Nucifera (Coconut) Oil, Olea 
Europaea (Olive) Oil, Aqua, Sodium 
Hydroxide,  Lavandula Hybrida (Lavender) 
Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil.

Mydło to charakteryzuje największa 
zawartość oleju kokosowego 
spośród wszystkich naszych mydeł. 
Zwiększona ilość oleju kokosowego 
powoduje, że mydło to dobrze się 
pieni. Multifunkcjonalne, o mycia 
ciała, twarzy oraz włosów. Idealne 
na kemping, rejs, wyjazdy. Olejki 
eteryczne z mięty oraz lawendy nadają 
mu świeży zapach.

Mydło nie zawiera parabenów, 
sztucznych barwników, substancji 
zapachowych, PEG, SLES, SLS.
Wegańskie, nie testowane na 
zwierzętach, opakowanie podlega 
recyklingowi.
Wytwarzane ręcznie.

Żeglarz 
mydło

75 g

INCI: Olea Europaea (Olive) Oil, Cocois 
Nucifera (Coconut) Oil, Aqua, Sodium 
Hydroxide, Salvia Offi cinalis (Sage) Oil, 
Citrus Medica Limonum (Lemon) Peel Oil, 
Cymbopogn Citratus (Lemongrass) Oil, Green 
Clay.

Mydło zawiera wyłącznie składniki 
pochodzenia naturalnego. Obecność 
glinki zielonej oraz szałwii sprawia, że 
mydło to jest szczególnie polecane przy 
stanach zapalnych skóry, zaskórnikach.
Mydło do ciała i twarzy. Olejki z 
szałwii, trawy cytrynowej i cytryny 
nadają mu świeży, ziołowy zapach. Nie 
zaleca się stosowania przez kobiety w 
ciąży. Oliwa z oliwek, olej kokosowy 
wygładzają skórę. 

Mydło nie zawiera parabenów, 
sztucznych barwników, substancji 
zapachowych, PEG, SLES, SLS.
Wegańskie, nie testowane na 
zwierzętach, opakowanie podlega 
recyklingowi.
Wytwarzane ręcznie.

Szałwia 
mydło

75 g

!idealny 
dla alegrików 
(egzema, łuszczyca)

!idealny 
dla cery 
tłustej i trądzikowej

!idealny 
dla cery 
tłustej i trądzikowej16 17



MYDŁA
SOLNE

Mydło zawiera wyłącznie składniki pochodzenia 
naturalnego. Twarde i trwałe mydło, doskonałe 
do mycia ciała oraz rąk. Olejek z pomarańczy, 
rozmarynu i mięty działają pobudzająco na 
wszystkie zmysły. Glinka zielona korzystnie 
wpływa na skórę trądzikową, skłonną do 
wyprysków. Sól morska jest bogactwem 
mikro i makroelementów, poza tym doskonale 
czyści skórę. Oliwa z oliwek, olej kokosowy 
wygładzają skórę. 

Mydło nie zawiera parabenów, sztucznych 
barwników, substancji zapachowych, PEG, 
SLES, SLS.
Wegańskie, nie testowane na zwierzętach, 
opakowanie podlega recyklingowi.
Wytwarzane ręcznie.

INCI: Sea Salt, Cocois Nucifera (Coconut) Oil, Olea 
Europaea (Oilve) Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, Citrus 
Aurantium (Orange) Peel Oil, Rosmarinus Offi cinalis 
(Rosemary) Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, 
Green Clay.

Pomarańcza i mięta
mydło solne

125 g

Mydło zawiera wyłącznie składniki pochodze-
nia naturalnego. Twarde i trwałe mydło, do-
skonałe do mycia ciała oraz rąk. Olejek z man-
darynki, trawy cytrynowej i bergamotki nada-
ją skórze świeży i elegancki zapach. Sok z mar-
chwi działa ochronnie na skórę. Sól morska jest 
bogactwem mikro i makroelementów, poza 
tym doskonale czyści skórę. Oliwa z oliwek, olej 
kokosowy wygładzają skórę. 

Mydło nie zawiera parabenów, sztucznych 
barwników, substancji zapachowych, PEG, 
SLES, SLS.
Wegańskie, nie testowane na zwierzętach, 
opakowanie podlega recyklingowi.
Wytwarzane ręcznie.

INCI: Sea Salt, Cocois Nucifera (Coconut) Oil, Olea 
Europaea (Oilve) Oil, Carrot Juice, Sodium Hydroxide, 
Citrus Bergamia (Bergamot) Oil, Citrus Nobilis 
(Mandarin) Oil, Lavandula Hybrida (Lavender) Oil, 
Cymbopogon Citratus (Lemongrass) Oil.

Mandarynka
mydło solne

125 g

INCI: Sea Salt, Cocois Nucifera (Coconut) Oil, Olea 
Europaea (Oilve) Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, 
Cymbopogon Nardus (Citronella) Oil, Eucalyptus 
Globulus (Eucalyptus) Oil, Eugenia Caryophyllus (Clove) 
Leaf Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Chromium 
Oxide.

Mydło zawiera wyłącznie składniki 
pochodzenia naturalnego. Twarde i trwałe 
mydło, doskonałe do mycia ciała oraz rąk. 
Olejek cytronellowy, eukaliptusowy, miętowy 
oraz goździkowy nadają skórze zapach 
orzeźwiający z korzenną nutą. Sól morska jest 
bogactwem mikro i makroelementów, poza 
tym doskonale czyści skórę. Oliwa z oliwek, olej 
kokosowy wygładzają skórę. 

Mydło nie zawiera parabenów, sztucznych 
barwników, substancji zapachowych, PEG, 
SLES, SLS.
Wegańskie, nie testowane na zwierzętach, 
opakowanie podlega recyklingowi.
Wytwarzane ręcznie.

Cytronella i eukaliptus 
mydło solne

125 g

Mydło zawiera wyłącznie składniki 
pochodzenia naturalnego. Twarde i trwałe 
mydło, doskonałe do mycia ciała oraz rąk. 
Olejek z lawendy i cynamonu, a także kakao 
nadają słodko-świeży zapach. Sól morska jest 
bogactwem mikro i makroelementów, poza 
tym doskonale czyści skórę. Oliwa z oliwek, olej 
kokosowy wygładzają skórę. 

Mydło nie zawiera parabenów, sztucznych 
barwników, substancji zapachowych, PEG, 
SLES, SLS.
Wegańskie, nie testowane na zwierzętach, 
opakowanie podlega recyklingowi.
Wytwarzane ręcznie.

INCI: Sea Salt, Cocois Nucifera (Coconut) Oil, Olea 
Europaea (Oilve) Oil, Aqua, Sodium Hydroxide, 
Lavandula Hybrida (Lavandin) Oil, Cinnamomum 
Zeylancium (Cinnamon) Oil, Paprika, Cocoa Powder.

Lawenda i cynamon
mydło solne

125 g

19



STREFA
BARBER

Olej arganowy, sezamowy, oliwa z oliwek odżywiają 
włosy, nadają im połysk. Olejek z drzewa sandałowego 
nadaje przyjemnie pociągający zapach.

INCI: Olea Europaea (Olive) Oil, Sesame (Sesamum Indicum) 
Seed Oil, Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil, Santalum Album 
(Sandalwood) Oil.

Olejek do brody
olejek

50 ml

Mydło zawiera wyłącznie składniki pochodzenia 
naturalnego. Masło Shea odżywia skórę, powoduje, 
że mydło jest bardzo kremowe. Olejek z drzewa 
sandałowego nadaje skórze uwodzący męski zapach.
Oliwa z oliwek, olej kokosowy wygładzają skórę. 

Mydło nie zawiera parabenów, sztucznych barwników, 
substancji zapachowych, PEG, SLES, SLS.
Wegańskie, nie testowane na zwierzętach, 
opakowanie podlega recyklingowi.
Wytwarzane ręcznie.

INCI: Olea Europaea (Olive) Oil, Cocois Nucifera (Coconut) Oil, 
Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Aqua, Sodium Hydroxide, 
Santalum Album (sandalwood) Oil.

Mydło do golenia
mydło

50 g

Oczar wirginijski łagodzi podrażnienia, zaczerwienienia, 
swędzenie wywołanych goleniem. Masło Shea oraz 
olej z kiełków pszenicy nawilżają oraz odżywiają skórę.
Olejek z drzewa sandałowego nadaje skórze przyjemnie 
męski zapach. Balsam świetnie sprawdza się u panów 
z cerą skłonną do trądziku oraz wyprysków.

Balsam  nie zawiera parabenów, sztucznych barw-
ników, substancji zapachowych, PEG, SLES, SLS. 
Wegański, nie testowany na zwierzętach, opakowanie 
podlega recyklingowi.
Wytwarzany ręcznie.

INCI: Aqua, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Extract, 
Olea Europea (Olive) Oil, emulsifi er (Potassium Palmitoyl 
Hydrolyzed Wheat Protein, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol), 
Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Triticum aestivum 
(Wheat) Germ Oil, Santalum Album (Sandalwood) Oil, 
preservative (Dehydroacetic acid (DHA), Benzyl Alcohol).

Balsam po goleniu  
balsam do twarzy

75 ml
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OLEJKI

Olej z pestek moreli, olej jojoba, z nasion słonecznika, 
z wiesiołka. Olejek eteryczny z cytryny, paczuli, 
goździków, pierwiosnka.

INCI: Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Helianthus Annuus (Sunfl ower) 
Seed Oil, Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil, Lemon 
(Citrus Medica Limonum) Peel Oil, Patchouli (Pogostemon 
Cablin) Oil, Eugenia Caryophyllus (Clove) Leaf Oil.

Olejek do masażu
olejek

50 ml

Bogaty w substancje przeciwhistaminowe, łagodzi 
reakcje skórne wywołane ukąszeniem owadów. 
Olej z czarnego kminku, olej lawendowy.

INCI: Olea Europaea (Olive) Oil, Nigella Sativa (Black Cumin) 
Seed Oil, Lavandula Hybrida (Lavandin) Oil.

Olejek na ukąszenia owadów
olejek

50 ml

Bogata mieszanka naturalnych olejów działa odżywczo 
i regenerująco na włosy. Olej z awokado nadaje 
elastyczność i połysk. Olej z orzechów makadamia 
pozostawia włosy jedwabiście gładkie. Olej sezamowy 
regeneruje włosy. Olej arganowy odżywia, olej 
rycynowy nawilża, olejek z geranium regeneruje 
końcówki włosów. Olejki eteryczne z lawendy i drzewa 
różanego nadają włosom upojny aromat.

INCI: Olea Europaea (Olive) Oil, Persea Gratissima (Avocado) 
Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Sesame (SesamumIndicum) 
Seed Oil, Argania Spinosa Kernel (Argan) Oil, Ricinus communis 
(Castor) Seed Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Aniba 
Rosaeodora (Rosewood) Wood Oil.

Olejek do włosów
olejek

50 ml
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www.sapunoteka.pl
e-mail: offi ce@drkrych.pl


