Termék kínálat

Kecsketejes szappanok
kb 90gr/db – 400Ft/db

fekete szappan – orvosiszenes rozmaringgal –
zsíros, pattanásos bőrre /orvosiszén, rozmaring és
rozmaringillóolaj.
mézes propoliszos szegfűszeggel – méz, méhviasz
és propolisz és szegfűszegillóolaj van benne - gyulladt
bőrre, pattanásokra különösen ajánlott, hámló, viszkető
fejbőrre is javasolt.
Teafaolajos – zsálya és cickafark gyulladáscsökkentő,
fertőtlenítő hatását a teafaolaj koronázza meg, a citromillóolaj pedig kellemesebb illatot ad – gyulladásos, zsíros,
pattanásos bőrre, akár hajmosásra is használható.
Ásványagyagos kakukkfű és rozmaring illóval –
az ásványagyag mikroszemcséi finoman dörzsölik, tisztítják
a bőrt, az illóolajok gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő hatása
ezt jól kiegészíti, pattanásos bőrre javasolt.
Gyömbéres citromillóolajjal – reszelt gyömbér és citromillóolaj van benne - gyulladt bőrre, és izzadékonyaknak.
Mézes-narancsos-fahéjas - zsíros bőrre. A méz kissé
szárítja a bőrt, de közben sok-sok ásványianyaggal ápolja,
feltölti, kellemes narancs és fahéj illóval, melyek fertőtlenítő hatásúak és a faggyútermelést optimalizálják.
Citromfüves Hármas – 3 gyógynövény: körömvirág,
zsálya, citromfű bőrápoló, gyulladáscsökkentő, nyugtató
hatása összegződik, citromfű illóolajjal. Zsíros, vegyes,
érzékeny bőrre.
körömvirágos/extraszűz olivaolajban áztatott
körömvirággal – száraz, érzékeny bőrre, ekzémás bőrt is
puhítja, induló állapottól függően javul, de pár hét után
gyógyulhat is.
natur: kecske colostrummal – fröccstejjel készült,
telis-tele tápláló anyagokkal, érzékeny bőrre, akár kisbabáknak is.
aloeverás – több nagy aloevera levél belső gél részével
- bőrregeneráló, allergiás bőrűeknek ajánlom, akár kisbabák is használhatják.
7 gyógynövényes élőflórás kecskejoghurttal - körömvirág, cickafark, zsálya, citromfű, csalán, izsóp, útifű
gyulladáscsökkentő, bőrápoló hatását kiegészíti a joghurt
- semlegesíti a szappan enyhe lúgos hatását. Illatmentes,
ezért érzékeny, akár gyulladásos bőrre; intim tájékon is
használható.
holttengeri iszapos – holttengeri iszappal és szőlőmag
olajjal - problémás bőrre, pattanásos bőrt és az ekzémás
bőrt is szépen ápolja, psoriázisos bőrre is jó.
holttengeri iszapos rózsafa illóval – holttengeri
iszappal, szőlőmagolajjal, és rózsafaillóval, ez kellemes
illatot ad és csökkenti a viszketés - problémás bőrre, pattanásos bőrt és az ekzémás bőrt is szépen ápolja, psoriázisos
bőrre is jó.
Johanna szappanja – barátnőm kislánya ihlette: sokat
volt beteg, a bükki füves ember, Gyuri bácsi kakukkfüvet
javasol az ilyen gyerekek fürdővizébe a bacik elűzésére,
immunerősítésre, ezért kakukkfű és illóolaja van benne,
valamint levendula illó a jobb alvásért, körömvirág és
extraszűz olivaolaj a bőrápolásért – nem csak gyerekeknek!
levendulás – levendula illóolajjal és szárított levendulavirággal, plusz ápoló szőlőmagolajjal, normál és enyhén
száraz bőrre, bőrápoló hatása mellett nyugtató.
rózsás 2. – rózsaillóolajjal, ápoló szőlőmagolajjal - bőrregeneráló, normál, száraz bőrre.
Vitaminbomba a bőrnek – normál és száraz, vízhiányos bőrre - fürjtojással, búzacsíraolajjal, geránium illóval.
Mentás - kukorica és búzacsíraolaj ápol, a menta és
illóolaja frissít, normál és enyhén száraz bőrre, nyári melegben különösen hűsítő, csökkenti az izzadást.
Citromfüves - búzacsíra és kukoricacsíraolajjal, citromfűvel és illóolajával, normál és enyhén száraz, vízhiányos
bőrre. A citromfű illata léleknek is nyugtató, segítheti az
elalvást.
Fehércsokis vaníliával - kakaóvajjal, és vanília aromával, normál, enyhén száraz bőrre.
Fehércsokis levendulával - kakaóvajjal, de kakaópor
nincs benne, kellemes illatú és nyugtató hatású a levendula illóolajjal, normál, enyhén száraz bőrre.
Fehércsoki mandarinnal – nagy adag kakaóvaj van
benne, de kakaóport nem tettem bele, mandarin illóval.
normál, enyhén száraz bőrre. A mandarin illó segíti az
elalvást. Gyerekeknek is javasolt.
csokis – holland kakaóporral és illatos finomítatlan kakaóvajjal, normál és száraz bőrre, ekzémásoknak is javasolt.
Csokis-mentás – a holland kakaóporral és illatos finomítatlan kakaóvajjal, mentával és menta illóolajjal bolondítva. A kakaóvaj ápol, a menta frissít. Normál és száraz
bőrre, vagy akár korpás, viszkető fejbőrre is jó.
Csokis-kókuszos – kakaó, kakaóvaj, kevés kókuszolaj és
sok kókuszreszelék van benne. Normál és száraz bőrre. A
kókuszreszelék miatt enyhén bőrradírozó, masszírozó hatású.
narancs-mandarin – narancs és mandarin illóolajjal,
bőrápoló extraszűzolívaolajjal, normál és szárazbőrre.
narancsos fahéjas II. – nagyon jó illatú, fahéj, narancsillóolaj, reszelt narancshéj és plusz ápoló olajok:

kakaóvaj és szőlőmagolaj van benne, normál és száraz
bőrre - testápolót el lehet dobni :-).
Mézeskalács – méz, szőlőmagolaj, olivaolaj ápoló hatását narancs, mandarin, fahéj, szegfűszeg illóolaj teszi teljessé, erős illat, magas illóolaj tartalma miatt 2 éves kor fölött.
Az egész család használhatja, normál, enyhén száraz bőrre.
Só szappan – Kecsketejes szappan 2 féle sóval: Himalájai
és kevés erdélyi. A sok só a finom ápoló kecsketejes szappannal nagyon jól tisztít, ápol, hidratál – nem szárít, pedig azt
hinnénk. Ekzémás bőrűeknek különösen ajánlott.
Mákos sós bőrradírozó szappan – sok só és
mák - száraz bőrűeknek 1-2 hetente javasolt használni,
zsíros, pattanásos bőrnél hetente 1-2-3x. Szappanként
végigdörzsölöd az arcod, tested, egy finom masszázzsal
felér, pezsdíti a bőr vérkeringését, kicsit bizsereghet
is a bőröd, ha erősebben odanyomod a szappant,
ledörzsöli az elhalt hámsejteket, megújul a bőr felső
rétege, az ápoló anyagoknak köszönhetően nem kell
utána semmi extra kencézés. Egy barátnőm szerint a
popsi-comb tájéki narancsbőrre is jó volt.
Mákos sós szőlőmagos bőrradírozó szappan –
hasonló, mint az előző, finomra őrölt szőlőmag is van még
benne.

Különlegességek –
kb 90 gr/db – 450 Ft/db.
Propoliszos-grapefruitos – propolisszal, grapefruit
mag kivonattal és grapefruit illólajjal. Összegződik a propolisz
és a grapefuit jósága: fertőtlenítő - gomba, baktérium, és vírus
ellenes, gyulladáscsökkentő hatású. Elsősorban különböző
bőrfertőzések esetén javasolt, valamint pattanásos bőrre is.
holttengeri iszapos narancsvirágillóval - a
holttengeriiszap ásványianyagai feltöltik a bőrt, és közben
a gyulladásokat csökkentik, a faggyútermelést rendezik, a
hozzáadott ligetszépe-kökény- és meggymagolaj szépen ápol,
kellemes narancsvirágillóval. Érzékeny bőrre, arcra, ekzémára,
pikkelysömörre is javaslom.
kényeztető – Holttengeriiszap ásványagai, fürjtojások ápoló vitaminjai, szőlőmagolaj és
csipkebogyómagolaj értékes olajai mind ápolják, kényeztetik a bőrt, törökországi rózsailló bőrregenerálóhatása és
kellemes illata teszi fel az egészre a koronát :-)) Érzékeny,
vízhiányos, enyhén száraz bőrre ajánlott, arcra is. Enyhébb
ekzémás, pikkelysömörös bőrt is szépen ápolja.
Csipkés-rózsás

Argánolajos vitaminbomba – méz, fürjtojások,
sárgabarackmagolaj és argánolaj ápoló hatása összegződik
ebben a szappanban, geránium illóolajjal. Száraz, vízhiányos
bőrre. A sokféle bőrápoló anyag nagyon jól hidratálja a bőrt.
Szép álmokat! – kukorica és búzacsíra olaj mellett
olivaolaj ápoló hatását 3 nyugtató hatású illóolaj egészíti ki:
levendula, citromfű, mandarin. Normál, és kissé száraz bőrre
javaslom. Az illóolajok nyugtató, álmot segítő hatása miatt akár
az egész család használhatja - magas illóolaj tartalma miatt 2
éves kortól!

Extra sok olajosak –
kb 90 gr/db – 450 Ft/db.
Holttengeriiszapos és sós: holttengeri iszap és só

ásványianyagainak jótékony hatását shea és kakaóvaj, kukorica és búzacsíraolaj ápolása egészíti ki. Nagyon száraz
bőrre, ekzémára, pikkelysömörre is javaslom.
Holttengeriiszapos és sós geránium illóval: holtten-

geri iszap és só ásványianyagainak jótékony hatását shea
és kakaóvaj, kukorica és búzacsíraolaj ápolása egészíti ki,
kellemes geránium illóval. Nagyon száraz bőrre, ekzémára,
pikkelysömörre is javaslom.
Extra fürjtojásos illatmentes – sok-sok fürjtojással és

mandulaolajjal, száraz, érzékeny bőrre, különösen javasolt

ekzémára és pikkelysömörre.

Extra fürjtojásos rózsafaillóval – sok-sok fürjtojással
és mandulaolajjal, viszketést csökkentő rózsafaillóval,
száraz, érzékeny bőrre, különösen javasolt ekzémára és
pikkelysömörre.
Extra
kényeztetés
illatmentes: sok fürjtojás,
holttengeriiszap mellett sok kakaó-, sheavaj, búzacsíraolaj,
kukoricacsíraolaj bőrápolóhatása egyesül. Nagyon száraz,
vízhiányos bőrre, ekzémásoknak, pikkelysömörösöknek is
ajánlom.
Extra kényeztetés pálmarózsa illóval: sok fürjtojás,
holttengeriiszap mellett sok kakaó-, sheavaj, rizsolaj,
búzacsíraolaj, kukoricacsíraolaj bőrápolóhatása egyesül.
Nagyon száraz, vízhiányos bőrre, ekzémásoknak, pikkelysömörösöknek is ajánlom.

Zöldalgás geránium illóval - a zöldalga sok tápláló
mikro és ásványianyagot, vitamint tartalmaz, tisztítja, méregteleníti és közben sok ápoló anyaggal tölti fel a bőrt.
Továbbá nagy adag kukorica és búzacsíraolaj zsírozó és
hidratáló hatását geránium illó egészíti ki. Nagyon száraz,
vízhiányos bőrre, ekzémás, pikkelysömörös bőrűeknek különösen javasolt.
Nagyon csokis narancs és mandarin illóval: sok kakaó-

vajjal és kukoricacsíraolajjal, rizsolaj, holland kakaóporral,
végén reszelt narancs és mandarin héj, valamint ezek illó-

olaja került bele. Nagyon száraz bőrre, akár ekzémások is
próbálhatják.
pálmarózsillóval – szőlőmagiszap
a hidegsajtoláskor keletkezik, benne egyesül a szőlőmag mikroszemcséinek finom dörzsölő hatása, magas
ásványianyagtartalma, és a szőlőmagolaj ápoló, hidratáló hatása, elsősorban száraz, vízhiányos bőrre – ekzémára is javasolt.
Szőlőmagiszapos

Csipkés-rózsás gazdagon – nagy adag extraszűz oliva,

kukoricacsíra olaj mellett csipkebogyómagolaj ápoló, kényeztető hatását törökországi rózsailló egészíti ki. Nagyon
száraz, vízhiányos, érzékeny bőrre javasolt, ekzémások, és
pikkelysömörösök is használhatják.
Hévízi iszapos – száraz, érzékeny, akár ekzémás bőrre,
hévízi iszap magas ásványianyag tartalmával feltölti a bőrt,
a sárgabarackmagolaj és mandulaolaj ápol, hidratál, kellemes mandulaillatú.
Balatoni - Balaton környéki finomságokkal a száraz bőrért:
hévíziisza ásványai feltöltik a bőrt, mandula, szőlőmag és
kukoricacsíraolaj puhítja, finoman ápolja a száraz bőrt, levendula illóolaj kellemes illata mellett nyugtató hatással is
van. Nagyon száraz bőrre.
Kívánság szappan: egy nagyon szárazbőrű uszodamesternek

készült minden finomsággal, ami a bőr szárazságát csökkenti: körömvirág és citromfű, málnalevél ápoló hatása, plusz
olajok – amennyit csak a szappan elbírt: extraszűz olivaolaj,
búzacsíraolaj, kókuszvaj, szőlőmagolaj, rizsolaj, kellemes illatát
citromfű és rózsafailló adja, melyek a viszketést csökkentik.
Téli kívánság: télire egy még zsírosabb szappan, nagyon
száraz bőrre: hévízi iszap magas ásványianyagtartalmával
feltölti a bőrt, kakaó-, kókusz-, sheavaj, extraszűz olívaolaj,
kukoricacsíraolaj, sárgabarackmagolaj maximálisan hidratálja és zsírozza a bőrt, kellemes narancsillóolaj megnyugtat, az ánizs kellemes illata mellett tisztítja a légutakat.
Narancsos-fahéjas gazdagon – nagy adag kakaó és kókuszvaj mellett lenmagolaj ápoló hatását narancs és fahéj
illóolaj egészíti ki. Nagyon száraz bőrre.
Levendulás duplán vitaminbomba – Sok fürjtojás ásványanyagai, vitaminjai, olajai nagyon jól hidratálják a bőrt, ezt kiegészíti
a lenmag, szőlőmag és kukoricacsíraolaj bőrápoló, zsírozó hatása,
kellemes, nyugtató levendulaillóolajjal. Nagyon száraz, vízhiányos
bőrre, kismértékű ekzémás, pikkelysömörös bőr ápolására is javasolt.

A hajravalók és borotválkozáshoz
kb 90 gr/db 500 Ft/db.
Borotválkozós - Sok kecsketej hidegensajtolt ricinus,

kókusz, repce és napraforgóolaj, kevés sertészsír és fag�gyú elszappanosítva lúggal, a végén sok zsálya, kakukkfű,
rozmaring, citromfű, menta főtt bele, legvégén búzacsíra
és kukoricacsíraolaj, menta és citromfűilló gazdagította.
Érzékeny bőrűek borotválkozásához ajánlott. Kellemesen
habzik, a sok gyógynövény és a csíraolajok már borotválkozás közben ápolják, nyugtatják a bőrt.
Vitaminbomba a hajnak – normál és száraz hajra - ri-

cinus-, olíva-, napraforgóolaj, sertészsír, kecskefaggyú,
kecsketej elszappanosítva citromfű, csalán, izsóp gyógynövényekkel, plusz bele még fürjtojás, búzacsíraolaj, ricinusolaj.
Csalános samponszappan – egyebek mellett sok ricinus-

olaj, kevés kókuszolaj, olíva, és napraforgóolaj kecsketej
elszappanosításával sok csalánlevéllel, végén csalánmagolaj
és ricinusolaj került bele és muskotályzsálya illóolaj – problémás hajra, elsősorban hajhullásra, valamint korpásodás
esetén javasolt.
Samponszappan korpás hajra – egyebek mellett sok-sok

ricinusolaj, kecsketej elszappanosításával, sok diólevéllel, végén: még ricinus olaj és neem olaj, zsálya, citromfű, menta,
kakukkfű, izsóp került bele - néhány hajmosás után tényleg
eltűnik a korpa. Hajhullást is többeknek megállította.
Holttengeriiszapos hámló, korpás hajra, akár pikkely-

sömörös, ekzémás fejbőrre - Sok kecsketej hidegensajtolt
kókusz, ricinus, repce és napraforgóolaj, kevés serészsír és
faggyú elszappanosítva lúggal, a végén sok csalán és zsálya,
citromfű és menta főtt bele, legvégén holttengeriiszap,
neem és tökmagolaj, levendula és mentaillóolaj került bele.
Az összetevők gazdagon táplálják a fejbőrt, és csökkentik a
viszketést, felrakódásokat. Érzékeny, hámló bőrűeknek borotválkozáshoz is ajánlott.
Samponszappan zsíros hajra – egyebek mellett sok kókusz

és ricinusolaj, kecsketej elszappanosításával, sok diólevéllel,
csalánnal, végén: fűzfakéreg, zsálya, citromfű, rozmaring és
rozmaring illóolaj került bele.
Holttengeriiszapos zsíros hajra - Sok kecsketej
hidegensajtolt ricinus, kókusz, repce és napraforgóolaj, kevés sertészsír és faggyú elszappanosítva lúggal, a végén sok
csalán és zsálya főtt bele, legvégén holttengeriiszap, méz és
fahéj, valamint fahéj illóolaj került bele. Minden összetevő
a fejbőr faggyúteremlésének helyreállítását segíti. Gyulladásos arcbőrűeknek borotválkozáshoz is ajánlott.
Igénybevett, száraz hajra sok olajjal - ricinusos kecs-

ketejes szappanba sok csalánlevelet főztem, és a végén
ricinus. dió, csalánmag és jojoba olaj került bele, kellemes
narancsvirág illóolajjal. Száraz, igénybevett, töredezett haj
ápolására - javasolt rajtahagyni a hajon a második, finom
habot legalább 5 percig.
Hajmosás szappannal:

A nedves hajat jól bedörzsölni, átmasszírozni, leöblíteni,
még 1-2x megismételni, míg finom hab keletkezik, azt 2-3

percig rajtahagyni, leöblíteni, 1 kancsó/1-2 liter/ vízbe 1-2
ek ecetet, vagy fél citrom levét odakészíteni, ezzel utoljára
leöblíteni.

Illatos háziszappanok
kb 90gr/db – 200 Ft/db
Citromfű, levendula, kakukkfű, rozmaring illóolajjal.
Körömvirágos szárazbőrre, propoliszos rozmaringgal zsíros bőrre, hajra, bőrgombára is javasolt.
Mézeskalács/narancs-fahéj, szegfűszeg-illóolajjal/ Virág
illatúak /illatolajjal, vagy kölnivel illatosítva: rózsa,
gyöngyvirág, zöldtea, orgona.

Natur háziszappan
kb 180 gr/db – 200 Ft/db
Marhaepével készült extra folttisztító szappan még
folt nem fogott ki rajta – zsír, faggyú, beszáradt gyü-

mölcs, pörköltszaft, csoki, olaj, vér, széklet folt eltűnt,
legutóbb a gyantával is elbírt, igaz kétszeri kezeléssel.
A foltot benedvesíteni, a szappannal alaposan bedörzsölni, és legalább fél órát állni hagyni – az epe enzimek dolgozzanak – makacs folt esetén javasolt egy éjszakát állni hagyni. Utána mehet a ruha a mosógépbe.
kb 170gr-os 500 Ft/db.

Újdonságok!
- tetűkezelő 750 Ft,
és tetűmegelőző szappan 700 Ft.
Folyékony szappan - napraforgóolaj, sertészsír KOHdal elszappanosítva:

- háziszappan minőség, nem érzékeny bőrűeknek
kézmosáshoz
Mosás: 30-50-max70ml/ 1 adag mosás, mosogatáshoz, takarításhoz kiváló fél-1 dl 5-10 l vízhez, piszoktól
függően. Penészt nagyon szépen oldja! Szagokat semlegesíti. Tetű, bolha, atka ellen bio védekezés: állatot
fürdetni, környezetet fertőtleníteni, vagy virágot, növényt is lehet permetezni vele: 1 dl / 1 l vízhez.

Kecsketejes folyékony szappanok:
Általában többféle hidegensajtolt olaj, kevés sertészsír,
kecsketej, KOH-dal elszappanosítva, kevés termálvízzel - 0.5
literes flakonban.
Normál, enyhén száraz bőrre:

napraforgóolajos 5%+
kukoricacsíra olajos
repceolajos

Érzékeny bőrre:

olivás

450Ft
600Ft
600Ft

900 Ft

Nagyon száraz, érzékeny bőrre:

olivás-mandulás

1000 Ft

Hajmosók/samponok: 0.2 l 500 Ft, 0.5l 1000 Ft

Normál-enyhén szárazhajra1.
Normál, enyhén szárazhajra 2 - tökmagolajos
Zsíroshajra

Gazdagíthatók a samponok: 2-3 evőkanál csalánt,

diólevelet 1 dl forró vízzel 20-30 percig áztatni, leszűrni, és
hajhossztól függően 30-50 ml samponnal összekeverni, ezzel
mosni hajat, felével 1x, majd a mésik felével már finom hab
keletkezik, azt kicsit rajtahagyni. 1-2 evőkanál ecetet, vagy fél
citrom levét egy másfél-két literes kancsóba odakészíteni a
kád szélére, hajmosás, alapos öblítés után még azt felengedni langyos vízzel, és utolsó öblítésként a hajra önteni.
Nem kell félni, száradás után nem lesz ecet, vagy citromszagú a haj, viszont szépen fénylik majd, és könnyen fésülhető.
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