
Săpunuri vrac la kilogram

Produse

5529

Mentă

Un săpun cu aroma înviorătoare de mentă.

O plăcere adevărată răcoritoare și de înviorare în baie.

Săpunul conține ulei de mentă și foi de mentă

5508

Shea

Un săpun cu ulei de shea și făină din semințe de struguri.

Ulei de shea – Uleiul de shea este un hidratant natural pentru 
piele, având calități de înmuiere, de ungere și de condiționare. 
Uleiul acționează în mod restructurator cu privire la epidermă 
susținând elasticitatea pielii. Uleiul de shea din săpun redă o 
finețe și abundență spumei de săpun.

Făina din semințe de struguri – Proprietățile curative ale 
strugurilor și semințelor de struguri sunt cunoscute încă de la 
antichitate. Aceste sunt bogate de polifenoli – niște substanțe 
exclusiv de prețioase și curative, care neutralizează agresivii 
radicali liberi din organismul uman, protejând pielea de 
îmbătrânire. Particulele mici din semințele de struguri voi 
exfolia suplimentar și voi face un masaj fin pielii 
Dumneavoastră.

5502

Trandafir

Un săpun cu aroma fină de trandafir și foițe din floarea 
trandafirului. Potrivit de folosire zilnică.

5555

Iaurt și soc

Un săpun cu o aromă cuceritoare de fructe de pădure. Spuma 
abundentă și moale asigură curățarea delicată a pielii 
Dumneavoastră împreuna cu plăcerea în baie. Potrivit de orice 
tip de piele.

5525

MARE

Un săpun cu aroma înviorătoare de mare și algii marine 
adevărate. O bucățică mică din frumoasa lume marină. Potrivit 
de orice tip de piele.

5539

Săpun Bumbac și Ceai

Un miros moale și delicat de ceai alb, o feerie albă, spumă 
abundentă ca zăpadă și o senzație de puritate și prospețime. 
Umplutura de semințele de mac are grijă suplimentară, că 
pielea Dumneavoastră să fie exfoliată în mod delicat.

5537

Rodie și Papaya

Cu miros de rodie și fructe exotice, aroma tropică, emisă lent și 
atrăgător.

5524

Melon and apricot

O aromă de pepene galben atrăgătoare și dulce și caisa 
zemoasă, emisă lent la fiecare folosire a săpunului. Un nectar 
gustos de fructe pentru pielea dumneavoastră. Transformați 
baia dumneavoastră într-un paradis tropic. Potrivit pentru orice 
tip piele.

 

5522

Lapte și ovăz

Un săpun potrivit de toți cei, care depun eforturi de îngrijire 
speciale pentru pielea sa la spălare. Conține lapte, ulei de 
shea, vitamina E, semințe de ovăz, de mac, un coctail bogat de 
ingrediente, care asigură o îngrijire delicată pentru piele.

Ulei din shea – un hidratant natural pentru piele. Un agent 
înmuietor și condiționant. Conține o cantitate mare de acizi 
grași, tocoferoli și fitosteroli, care au proprietăți antimicrobiene 
și hidratante. Aceste înmuie pielea, o hidratează și reduc 
procesul exfolierii ei. Uleiul are o acțiune de restructurare 
asupra epidermei și întrețin elasticitatea pielii. Uleiul de shea 
din săpun redă o blândețe, finețe și abundență a spumei.
Iaurt – un produs natural, obținut în urma prelucrării 
acido-lactice a laptelui; se folosește ca un agent activ cu un 
efect de protecție, regenerare și condiționare. Hidratează, 
calmează și alintă pielea. Laptele ține pielea sănătoasă și 
energică. Îmbunătățește capacitatea de deținere a umezelii în 
piele atunci, când este folosit în produsele detergente creând o 
spumă cremoasă, moale și densă.
Vitamina Е – se folosește ca antioxidant și agent condiționant.
Semințe de ovăz – au o acțiune ușor abrazivă și exfoliantă.
Semințe de mac – un ingredient decorativ cu un efect exfoliant 
moale.

5547

Maracuia

Un săpun cu aroma puternică și excitant de maracuia. Potrivit 
de orice tip piele.

5504

Soft Rose

Un săpun cu aroma de trandafir oleaginos bulgar. O grădină 
frumoasă de trandafiri de culoare diferită.

5503

Rose Touch

Un săpun cu aroma de trandafir oleaginos bulgar. O grădină 
frumoasă de trandafiri de culoare diferită.

5500

Rosarium

Un săpun cu aroma de trandafir oleaginos bulgar. O grădină 
frumoasă de trandafiri de culoare diferită.

5548

Wild Cherry un săpun fabricat 

manual

Săpun cu aroma amețitoare de floare de cireș sălbatic. Asigură 
confortul din baie și plăcerea pentru pielea Dumneavoastră. 
Potrivit de orice tip piele.

5551

Liliac și Garoafă un săpun fabricat 

manual

Un săpun cu aroma misterioasă de liliac înflorit cu notițe de 
cuișoare, ulei de petitgrain și ylang-ylang. Se folosește o 
combinație de uleiuri eterice distinse prin calitățile sale 
terapeutice.

Ulei de cuișoare – cu o acțiune antimicrobiană și tonifiantă 
puternică.
Ulei de petitgrain – acționează în mod antiseptic și deodorant, 
cu un efect bun pe pielea problematică.
Ylang-ylang – ulei eteric, recunoscut peste tot ca fiind un 
afrodiziac exclusiv de puternic, care în același timp stimulează 
și înviorează, având un efect antidepresiv.
Semințe de mac – umplutura de semințe are grija 
suplimentară, că pielea dumneavoastră să fie exfoliată în mod 
delicat.
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