
SLOVENSKÁ
PRÍRODNÁ A ORGANICKÁ

KOZMETIKA

SLOVENSKÁ 
PRÍRODNÁ A ORGANICKÁ 

KOZMETIKA
www.soaphoria.sk

facebook.com/soaphoria.eu
info@soaphoria.eu

NAŠE HODNOTY S LÁSKOU ZAPRACOVANÉ  
DO NAŠICH VÝROBKOV 

www.soaphoria.sk

PRÍRODNÉ MYDLÁ - TUHÉ A TEKUTÉ ŠAMPÓNY - TUHÉ A 
TEKUTÉ KONDICIONÉRY - SPRCHOVACIE GÉLY - PEELINGY 
- BIO OLEJE - TELOVÉ JOGURTY - TUHÉ TELOVÉ KRÉMY -  

ŠUMIVÉ BOMBY - TELOVÉ SUFLÉ - SOLI A ČAJE DO 
KÚPEĽA - MLIEKA DO KÚPEĽA - UNIVERZÁLNE BALZAMY - 
BALZAMY NA PERY - MASKY A ČISTIČE - KVETOVÉ VODY -  

ÍLY - NAPAROVACIE TABLETKY - DEODORANTY -   
DOPLNKY DO KÚPEĽNE  

SPRCHOVACIE KRÉMY A PENY
KRÁĽOVSKÉ SÉRA

SILICE

a l l    n a t u r a l    p l e a s u r e    m a d e    w i t h    l o v eCHRÁNIME ZVIERATÁ
Vedeli ste, že v minulosti testovali prvok kvality "dráždenie 
pokožky" kozmetického výrobku  hlavne na králikoch? 
Netestované na zvieratách by nemal byť len slogan ale 
implementované kroky. Na etiketách našich produktov 
nájdete malé logo naznačujúce, sme pyšní, že naše výrobky 
a suroviny neboli testované na zvieratách, práve naopak, sú 
testované na bežných smrteľníkoch. 

Inšpirované prírodou...vyrobené s láskou! Naše produkty sú 
výsledkom každodennej podstivej ručnej práce, ktorú s 
radosťou vykonávajú členovia tímu Soaphoria. V každom 
kuse výrobku je zapracované naše odhodlanie a nadšenie, 
tiež ako aj v dizajne interiéru v značkových predajniach máte 
možnosť pocítiť snahu, oddanosť a lásku, s ktorou boli 
vytvorené pre milovníkov prírody a darov, ktoré nám 
ponúka. 

RUČNÁ VÝROBA

ETICKÝ NÁKUP
Každý kus hotového produktu je vyrobený, aby potešil 
spotrebiteľa, okúzlil krásnou vôňou a splnil jeho navrhnutú 
funkciu vďaka množstvu zapracovaných aktívnych látok. 
Snažíme sa pomáhať nášmu hospodárstvu kúpou byliniek 
od regionálnych bylinkárov z celej republiky, surovín od 
domácich dodávateľov a zároveň ponúkať naše hotové 
výrobky za rozumné a prijateľné ceny. Kúpou produktov 
značky Soaphoria spoločne pomáhame našej ekonomike. 

KVALITNÉ SUROVINY
Neustále pracujeme na zabezpečení, aby každá nami 
využívaná surovina pochádzala z ekologického 
hospodárstva a od dodávateľov, ktorí zdieľajú podobné 
hodnoty ako Soaphoria. Uprednostňujeme vegetariánske 
a vegánske suroviny. Od roku 2016 sme vylúčili použitie 
palmového oleja. I týmto skutkom chránime zasiahnuté 
biotopy sveta. Mnohí výrobcovia kozmetiky sa spoliehajú na 
živočíšne prísady. My hľadáme alternatívy rastlinného 
pôvodu. Pre odhodlaných vegánov sme zaviedli symbol, 
ktorým na etikete našich výrobkov značíme, že sa jedná 
o 100% čistý vegánsky produkt.  

ŠETRNÉ BALENIE
Pre ochranu životného prostredia uprednostňujeme balenie 
do sklenených nádob a ďalších balení vyrobených 
z inertných materiálov, aby sme predchádzali kontaminácii 
výrobkov. Na tlač a etiketovanie využívame recyklovaný, 
ľahko rozložiteľný papier a tiež farbu. Šmrnc nášmu baleniu 
dodá neodmysliteľná červená mašlička z konopného 
špagátu. Motivujeme našich zákazníkov k recyklácii 
sklenených obalov tým, že majú možnosť využiť zľavu na 
ďalší nákup, ak nám vrátia vybrané obaly.  
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SLEDUJ NÁS



PRÍRODNÉ A ORGANICKÉ MYDLÁ

Unikátne, ručne vyrobené mydlá 
na báze glycerínu rastlinného pôvodu 

v kombinácii s blahodarnými olejmi 
najvyššej kvality. Starostlivo vybrané 

esenciálne oleje, liečivé byliny, ich 
výťažky a maceráty ako aj ostatné 
aktívne zložky dodávajú každému 

produktu jedinečnosť, podčiarknu ich 
funkciu a v neposlednom rade vôňu 

pripomínajúcu flóru jednotlivých 
regiónov našej vlasti i iných častí sveta. Mydlá sú určené na každodenné ošetrenie 

celého tela, nevysušujú a sú potešením nielen pre telo, ale i myseľ a dušu.

ORGANICKÉ TELOVÉ SUFLÉ

Telové maslo unikátnej penovej konzistencie 
si ihneď zamilujete. Pri dotyku s pokožkou 
sa roztopí a premení na olejovo-mliečny film, 
ktorý hĺbkovo hydratuje a vyživuje aj veľmi 
vysušenú pokožku. Maslá a oleje organického 
pôvodu poskytnú pokožke hodvábne jemnú 
starostlivosť a hebkosť a pridané esenciálne 
oleje jej dodajú omamnú vôňu. Bez živočíš-
nych tukov, chemických a konzervačných 
prísad.

SOĽNÉ ZMESI DO KÚPEĽA
Soľná zmes do kúpeľa s obsahom desiatok minerálov (horčík, draslík, sodík, chlór, 
bróm, vápnik, zinok, selén a iné) obohatená o starostlivo vybraté organické oleje 
a esenciálne oleje blahodarne prispieva k celkovej regenerácii organizmu, upoko-
jeniu a harmónii telesnej a duševnej pohody. Podporuje 
detoxikáciu, odstraňuje únavu, uvoľňuje svalové napä-
tie, má antibakteriálny a antimykotický účinok. Jemne 
čistí a ošetruje pokožku, odbúra stres, navodzuje 
rovnováhu a jej 
vôňa pozitívne 
pôsobí na telo 
i myseľ. Bez 
živočíšnych tukov, 
chemických 
a konzervačných 
prísad.

ORGANICKÉ TUHÉ A TEKUTÉ 
ŠAMPÓNY 

Tuhé a tekuté šampóny vyrobené z tých 
najkvalitnejších surovín. Zloženie navrhnuté 
na báze derivátov z kokosového oleja do-
konale, ale šetrne prečistia vlasy i pokožku 
hlavy, kým pridané oleje a esenciálne oleje, 
nadrvené byliny a bentonitový íl vyčaria 
korunu krásy na hlave.  

UNIVERZÁLNE BALZAMY 

Všestranný pomocník vo forme univerzálneho 
balzamu, ktorý je vyrobený z extra panenského 
olivového oleja a mandľového oleja v kombiná-
cii s včelím voskom,  napomôže k rehydratácii 

a regenerácii i tej najdrsnejšej a najsuchšej 
pokožky. Včelí vosk a extra panenský olivový 

olej majú výborné vyživujúce a ochranné účin-
ky. Pridané esenciálne oleje napomôžu svojimi 
liečivými účinkami. Balzam je vhodný na suché 

a postihnuté miesta, ale aj na masáž celého 
tela. Poskytuje pomoc k rýchlejšiemu hojeniu 

modrín, rán a jaziev, herpesu a ekzémov. 

BALZAMY NA PERY
Nechajte sa zlákať. Zvláčňujúci orga-
nický balzam na pery s neodolateľnou 
vôňou a chuťou pery dokonale ošetrí, 
dodá im všetky aktívne látky, ktoré potrebuje k rehydratácii. Vyživujúca textúra s prírodnými 
olejmi, včelím voskom a vitamínom E podporuje regeneráciu pier, vytvára na nich ochrannú 
vrstvičku a zabraňuje ich vysúšaniu. 

KRÉMOVÉ DEODORANTY
Receptúra z jedinečných organických kom-

ponentov vytvára účinnú, bezpečnú a hlavne 
prirodzenú bariéru proti nepríjemnému zápachu, 

výsledku rozkladných procesov nášho organizmu. 
Deodorant nebráni prirodzeným funkciám 

pokožky, nezabraňuje poteniu, avšak má mierny 
antiperspiračný účinok vďaka pridanému oxidu zi-
nočnatému (bez nano častíc) a bentonitovému ílu. 

Antimikrobiálne zložky pohlcujú pach potu spôsobené baktériami. Éterické oleje sú fixované 
do špeciálneho škrobu a dochádza tak k ich pozvoľnému uvoľňovaniu v závislosti od telesnej 

námahy i teploty prostredia. 

ORGANICKÉ OLEJE, MASLÁ
A MACERÁTY

Certifikované za studena lisované, nerafinované 
rastlinné oleje ako i maslá a olejové maceráty pestujú 
pokožku a dodávajú jej potrebnú výživu, posilňujú 
pokožku a podporujú jej prirodzenú ochranu. Zvlhčujú 
pokožku a zanechávajú ju hodvábne jemnú, pružnú 
a vláčnu. 

HYDROLÁTY 

Hydroláty sú vhodné pre všetky typy pleti 
vrátane poškodenej, podráždenej a citlivej, 
počínajúc spáleninami od slnka, vysušenej 

pokožky vplyvom prostredia až po starostlivosť 
o kojencov. Vyznačuje sa excelentnou kvalitou 

ohromne bohatou na bioaktívne látky druhu tej 
ktorej rastliny. Má omnoho jemnejší účinok ako 

éterický olej, preto nie potreba ju ďalej riediť. 
Po povrchu pokožky vytvára aktívnu hydratačnú 

a ochrannú vrstvu so zjemňujúcimi, ukľudňujúci-
mi a liečivými účinkami. 

SPRCHOVACIE GÉLY 

Sprchovací gél vyrobený z tých najkva-
litnejších surovín. Jedinečné zloženie 
na báze derivátov z kokosového oleja 
dokonale a zároveň šetrne prečistia po-
vrch pokožky, kým jojobový olej ju zane-
chá zamatovo hebkú a vláčnu. Pridané 
esenciálne oleje premenia každodennú 
rutinu na zmyselný pôžitok. Nechajte sa 
hýčkať a okúzlite svoje okolie nádherne 
hebkou a zdravou pokožkou. 

S láskou vyrobená prírodná a organická kozmetika neobsahuje silikóny, ropné deriváty, syntetické farby a arómy, parabény a iné neprípustné konzervačné látky.

PRÍRODNÉ A ORGANICKÉ MYDLÁ 

S LÁSKOU VYROBENÁ PRÍRODNÁ A ORGANICKÁ KOZMETIKA. NEOBSAHUJE SILIKÓNY, ROPNÉ DERIVÁTY, SYNTETICKÉ FARBY A ARÓMY, PARABÉNY A INÉ NEPRÍPUSTNÉ KONZERVAČNÉ LÁTKY.   

SOĽNÉ ZMESI DO KÚPEĽA

ORGANICKÉ TELOVÉ SUFLÉ

BALZAMY NA PERY

ORGANICKÉ TUHÉ A TEKUTÉ ŠAMPÓNY ORGANICKÉ OLEJE, MASLÁ A MACERÁTY

UNIVERZÁLNE BALZAMY
Všestranný pomocník vo forme 

univerzálneho balzamu vyrobený z extra 
panenského olivového oleja v kombinácii 

s včelím voskom napomôžu k rehydratácii 
a regenerácii i tej najdrsnejšej a najsuchšej 

pokožky. Včelí vosk a extra panenský 
olivový olej majú výborné vyživujúce a 
ochranné účinky. Balzam je vhodný na 

suché a postihnuté miesta, ale aj na masáž 
celého tela. Poskytuje pomoc k 

rýchlejšiemu hojeniu modrín, rán a jaziev, 
herpesu a ekzémov.  

Tuhé a tekuté šampóny vyrobené z 
tých najkvalitnejších surovín. Zloženia 
navrhnuté na báze derivátov 
z kokosového oleja dokonale, ale 
šetrne prečistia vlasy i pokožku hlavy, 
kým pridané oleje a esenciálne oleje, 
nadrvené byliny a íly vyčaria korunu 
krásy na hlave.  

Certifikované za studena lisované, 
nerafinované rastlinné oleje ako i 
maslá a olejové maceráty pestujú 
pokožku a dodávajú jej potrebnú 
výživu, posilňujú pokožku a 
podporujú jej prirodzenú ochranu. 
Zvlhčujú pokožku a zanechávajú 
ju hodvábne jemnú, pružnú a 
vláčnu.  

Unikátne, ručne vyrobené mydlá na 
báze blahodarných za studena 

lisovaných olejov najvyššej 
kvality. Starostlivo vybrané esenciálne 

oleje, liečivé byliny, ich výťažky 
a maceráty ako aj ostatné aktívne 

zložky dodávajú každému produktu 
jedinečnosť, podčiarknu ich funkciu 

a v neposlednom rade vôňu 
pripomínajúc flóru jednotlivých 

regiónov našej vlasti i iných častí sveta. Mydlá sú určené na 
každodenné ošetrenie celého tela, nevysušujú a sú potešením nielen pre 

telo, ale i myseľ a dušu. 

Telové maslo unikátnej penovej 
konzistencie si hneď zamilujete. Pri 
dotyku s pokožkou sa roztopí a 
premení na olejovo-mliečny film, ktorý 
hĺbkovo hydratuje a vyživuje aj veľmi 
vysušenú pokožku. Maslá a oleje 
organického pôvodu dodajú jej 
hodvábne jemnú starostlivosť a 
hebkosť, kým pridané esenciálne oleje 
omamnú vôňu. 

Soľná zmes do kúpeľa s obsahom desiatok minerálov 
(horčík, draslík, sodík, chlór, bróm, vápnik, zinok, selén 
a iné) obohatená o starostlivo vybraté organické oleje, 
esenciálne oleje a liečivé byliny blahodarne prispieva k 
celkovej regenerácii organizmu, upokojeniu a harmónii 
telesnej a duševnej pohody. Podporuje detoxikáciu, 
odstraňuje únavu, uvoľňuje svalové napätie, má 
antibakteriálny a antimykotický účinok. Jemne čistí a 
ošetruje pokožku, odbúra stres, navodzuje rovnováhu 
a jej vôňa pozitívne pôsobí na telo i myseľ.  

 Zvláčňujúci organický balzam na 
pery s neodolateľnou vôňou 
a chuťou pery dokonale ošetrí, 
dodá im všetky aktívne látky,  
ktoré potrebuje k rehydratácii. Vyživujúca textúra s prírodnými olejmi, včelím 
voskom a vitamínom E podporuje regeneráciu pier, vytvára na nich ochrannú 
vrstvičku a zabraňuje ich vysúšaniu. 

KRÉMOVÉ DEODORANTY
Receptúra z jedinečných organických 
komponentov vytvára účinnú, bezpečnú a 
hlavne prirodzenú bariéru proti nepríjemnému 
zápachu, výsledku rozkladných procesov 
nášho organizmu. Deodorant nebráni 
prirodzeným funkciám pokožky, nezabraňuje 
poteniu, avšak má mierny antiperspiračný 
účinok vďaka pridanému oxidu zinočnatému 
(bez nano častíc) a bentonitovému ílu. 
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od slnka, vysušenej pokožky 
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bioaktívne látky druhu tej 
ktorej rastliny. Po povrchu 
pokožky vytvárajú aktívnu 
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ukľudňujúcimi a liečivými 
účinkami.  
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Sprchovací gél vyrobený z tých 
najkvalitnejších surovín. 
Jedinečné zloženie na báze 
derivátov z kokosového oleja 
dokonale a zároveň šetrne 
prečistia povrch pokožky, kým 
jojobový olej ju zanechá 
zamatovo hebkú a vláčnu. 
Pridané esenciálne oleje 
premenia každodennú rutinu na 
zmyselný pôžitok. Nechajte sa 
hýčkať a okúzlite svoje okolie 
nádherne hebkou a zdravou 
pokožkou. 
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olivový olej majú výborné vyživujúce a 
ochranné účinky. Balzam je vhodný na 
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premení na olejovo-mliečny film, ktorý 
hĺbkovo hydratuje a vyživuje aj veľmi 
vysušenú pokožku. Maslá a oleje 
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hodvábne jemnú starostlivosť a 
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ktoré potrebuje k rehydratácii. Vyživujúca textúra s prírodnými olejmi, včelím 
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poteniu, avšak má mierny antiperspiračný 
účinok vďaka pridanému oxidu zinočnatému 
(bez nano častíc) a bentonitovému ílu. 
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Antimikrobiálne zložky pohlcujú pach potu spôsobené baktériami. Éterické oleje 
sú fixované do špeciálneho škrobu a dochádza tak k ich pozvoľnému 

uvoľňovaniu v závislosti od telesnej námahy i teploty prostredia. 

HYDROLÁTY
Hydroláty sú vhodné pre 
všetky typy pleti vrátane 

poškodenej, podráždenej a 
citlivej, počínajúc spáleninami 
od slnka, vysušenej pokožky 

vplyvom prostredia až po 
starostlivosť o kojencov. 

Vyznačujú sa excelentnou 
kvalitou ohromne bohatou na 

bioaktívne látky druhu tej 
ktorej rastliny. Po povrchu 
pokožky vytvárajú aktívnu 

hydratačnú a ochrannú vrstvu 
so zjemňujúcimi, 

ukľudňujúcimi a liečivými 
účinkami.  

SPRCHOVACIE GÉLY
Sprchovací gél vyrobený z tých 
najkvalitnejších surovín. 
Jedinečné zloženie na báze 
derivátov z kokosového oleja 
dokonale a zároveň šetrne 
prečistia povrch pokožky, kým 
jojobový olej ju zanechá 
zamatovo hebkú a vláčnu. 
Pridané esenciálne oleje 
premenia každodennú rutinu na 
zmyselný pôžitok. Nechajte sa 
hýčkať a okúzlite svoje okolie 
nádherne hebkou a zdravou 
pokožkou. 

S láskou vyrobená prírodná a organická kozmetika 
neobsahuje silikóny, ropné deriváty, syntetické farby 

a arómy, parabény a iné neprípustné konzervačné látky.



PRÍRODNÉ A ORGANICKÉ MYDLÁ

Unikátne, ručne vyrobené mydlá 
na báze glycerínu rastlinného pôvodu 

v kombinácii s blahodarnými olejmi 
najvyššej kvality. Starostlivo vybrané 

esenciálne oleje, liečivé byliny, ich 
výťažky a maceráty ako aj ostatné 
aktívne zložky dodávajú každému 

produktu jedinečnosť, podčiarknu ich 
funkciu a v neposlednom rade vôňu 

pripomínajúcu flóru jednotlivých 
regiónov našej vlasti i iných častí sveta. Mydlá sú určené na každodenné ošetrenie 

celého tela, nevysušujú a sú potešením nielen pre telo, ale i myseľ a dušu.

ORGANICKÉ TELOVÉ SUFLÉ

Telové maslo unikátnej penovej konzistencie 
si ihneď zamilujete. Pri dotyku s pokožkou 
sa roztopí a premení na olejovo-mliečny film, 
ktorý hĺbkovo hydratuje a vyživuje aj veľmi 
vysušenú pokožku. Maslá a oleje organického 
pôvodu poskytnú pokožke hodvábne jemnú 
starostlivosť a hebkosť a pridané esenciálne 
oleje jej dodajú omamnú vôňu. Bez živočíš-
nych tukov, chemických a konzervačných 
prísad.

SOĽNÉ ZMESI DO KÚPEĽA
Soľná zmes do kúpeľa s obsahom desiatok minerálov (horčík, draslík, sodík, chlór, 
bróm, vápnik, zinok, selén a iné) obohatená o starostlivo vybraté organické oleje 
a esenciálne oleje blahodarne prispieva k celkovej regenerácii organizmu, upoko-
jeniu a harmónii telesnej a duševnej pohody. Podporuje 
detoxikáciu, odstraňuje únavu, uvoľňuje svalové napä-
tie, má antibakteriálny a antimykotický účinok. Jemne 
čistí a ošetruje pokožku, odbúra stres, navodzuje 
rovnováhu a jej 
vôňa pozitívne 
pôsobí na telo 
i myseľ. Bez 
živočíšnych tukov, 
chemických 
a konzervačných 
prísad.

ORGANICKÉ TUHÉ A TEKUTÉ 
ŠAMPÓNY 

Tuhé a tekuté šampóny vyrobené z tých 
najkvalitnejších surovín. Zloženie navrhnuté 
na báze derivátov z kokosového oleja do-
konale, ale šetrne prečistia vlasy i pokožku 
hlavy, kým pridané oleje a esenciálne oleje, 
nadrvené byliny a bentonitový íl vyčaria 
korunu krásy na hlave.  

UNIVERZÁLNE BALZAMY 

Všestranný pomocník vo forme univerzálneho 
balzamu, ktorý je vyrobený z extra panenského 
olivového oleja a mandľového oleja v kombiná-
cii s včelím voskom,  napomôže k rehydratácii 

a regenerácii i tej najdrsnejšej a najsuchšej 
pokožky. Včelí vosk a extra panenský olivový 

olej majú výborné vyživujúce a ochranné účin-
ky. Pridané esenciálne oleje napomôžu svojimi 
liečivými účinkami. Balzam je vhodný na suché 

a postihnuté miesta, ale aj na masáž celého 
tela. Poskytuje pomoc k rýchlejšiemu hojeniu 

modrín, rán a jaziev, herpesu a ekzémov. 

BALZAMY NA PERY
Nechajte sa zlákať. Zvláčňujúci orga-
nický balzam na pery s neodolateľnou 
vôňou a chuťou pery dokonale ošetrí, 
dodá im všetky aktívne látky, ktoré potrebuje k rehydratácii. Vyživujúca textúra s prírodnými 
olejmi, včelím voskom a vitamínom E podporuje regeneráciu pier, vytvára na nich ochrannú 
vrstvičku a zabraňuje ich vysúšaniu. 

KRÉMOVÉ DEODORANTY
Receptúra z jedinečných organických kom-

ponentov vytvára účinnú, bezpečnú a hlavne 
prirodzenú bariéru proti nepríjemnému zápachu, 

výsledku rozkladných procesov nášho organizmu. 
Deodorant nebráni prirodzeným funkciám 

pokožky, nezabraňuje poteniu, avšak má mierny 
antiperspiračný účinok vďaka pridanému oxidu zi-
nočnatému (bez nano častíc) a bentonitovému ílu. 

Antimikrobiálne zložky pohlcujú pach potu spôsobené baktériami. Éterické oleje sú fixované 
do špeciálneho škrobu a dochádza tak k ich pozvoľnému uvoľňovaniu v závislosti od telesnej 

námahy i teploty prostredia. 

ORGANICKÉ OLEJE, MASLÁ
A MACERÁTY

Certifikované za studena lisované, nerafinované 
rastlinné oleje ako i maslá a olejové maceráty pestujú 
pokožku a dodávajú jej potrebnú výživu, posilňujú 
pokožku a podporujú jej prirodzenú ochranu. Zvlhčujú 
pokožku a zanechávajú ju hodvábne jemnú, pružnú 
a vláčnu. 

HYDROLÁTY 

Hydroláty sú vhodné pre všetky typy pleti 
vrátane poškodenej, podráždenej a citlivej, 
počínajúc spáleninami od slnka, vysušenej 

pokožky vplyvom prostredia až po starostlivosť 
o kojencov. Vyznačuje sa excelentnou kvalitou 

ohromne bohatou na bioaktívne látky druhu tej 
ktorej rastliny. Má omnoho jemnejší účinok ako 

éterický olej, preto nie potreba ju ďalej riediť. 
Po povrchu pokožky vytvára aktívnu hydratačnú 

a ochrannú vrstvu so zjemňujúcimi, ukľudňujúci-
mi a liečivými účinkami. 

SPRCHOVACIE GÉLY 

Sprchovací gél vyrobený z tých najkva-
litnejších surovín. Jedinečné zloženie 
na báze derivátov z kokosového oleja 
dokonale a zároveň šetrne prečistia po-
vrch pokožky, kým jojobový olej ju zane-
chá zamatovo hebkú a vláčnu. Pridané 
esenciálne oleje premenia každodennú 
rutinu na zmyselný pôžitok. Nechajte sa 
hýčkať a okúzlite svoje okolie nádherne 
hebkou a zdravou pokožkou. 

S láskou vyrobená prírodná a organická kozmetika neobsahuje silikóny, ropné deriváty, syntetické farby a arómy, parabény a iné neprípustné konzervačné látky.

PRÍRODNÉ A ORGANICKÉ MYDLÁ 

S LÁSKOU VYROBENÁ PRÍRODNÁ A ORGANICKÁ KOZMETIKA. NEOBSAHUJE SILIKÓNY, ROPNÉ DERIVÁTY, SYNTETICKÉ FARBY A ARÓMY, PARABÉNY A INÉ NEPRÍPUSTNÉ KONZERVAČNÉ LÁTKY.   

SOĽNÉ ZMESI DO KÚPEĽA

ORGANICKÉ TELOVÉ SUFLÉ

BALZAMY NA PERY

ORGANICKÉ TUHÉ A TEKUTÉ ŠAMPÓNY ORGANICKÉ OLEJE, MASLÁ A MACERÁTY

UNIVERZÁLNE BALZAMY
Všestranný pomocník vo forme 

univerzálneho balzamu vyrobený z extra 
panenského olivového oleja v kombinácii 

s včelím voskom napomôžu k rehydratácii 
a regenerácii i tej najdrsnejšej a najsuchšej 

pokožky. Včelí vosk a extra panenský 
olivový olej majú výborné vyživujúce a 
ochranné účinky. Balzam je vhodný na 

suché a postihnuté miesta, ale aj na masáž 
celého tela. Poskytuje pomoc k 

rýchlejšiemu hojeniu modrín, rán a jaziev, 
herpesu a ekzémov.  

Tuhé a tekuté šampóny vyrobené z 
tých najkvalitnejších surovín. Zloženia 
navrhnuté na báze derivátov 
z kokosového oleja dokonale, ale 
šetrne prečistia vlasy i pokožku hlavy, 
kým pridané oleje a esenciálne oleje, 
nadrvené byliny a íly vyčaria korunu 
krásy na hlave.  

Certifikované za studena lisované, 
nerafinované rastlinné oleje ako i 
maslá a olejové maceráty pestujú 
pokožku a dodávajú jej potrebnú 
výživu, posilňujú pokožku a 
podporujú jej prirodzenú ochranu. 
Zvlhčujú pokožku a zanechávajú 
ju hodvábne jemnú, pružnú a 
vláčnu.  

Unikátne, ručne vyrobené mydlá na 
báze blahodarných za studena 

lisovaných olejov najvyššej 
kvality. Starostlivo vybrané esenciálne 

oleje, liečivé byliny, ich výťažky 
a maceráty ako aj ostatné aktívne 

zložky dodávajú každému produktu 
jedinečnosť, podčiarknu ich funkciu 

a v neposlednom rade vôňu 
pripomínajúc flóru jednotlivých 

regiónov našej vlasti i iných častí sveta. Mydlá sú určené na 
každodenné ošetrenie celého tela, nevysušujú a sú potešením nielen pre 

telo, ale i myseľ a dušu. 

Telové maslo unikátnej penovej 
konzistencie si hneď zamilujete. Pri 
dotyku s pokožkou sa roztopí a 
premení na olejovo-mliečny film, ktorý 
hĺbkovo hydratuje a vyživuje aj veľmi 
vysušenú pokožku. Maslá a oleje 
organického pôvodu dodajú jej 
hodvábne jemnú starostlivosť a 
hebkosť, kým pridané esenciálne oleje 
omamnú vôňu. 

Soľná zmes do kúpeľa s obsahom desiatok minerálov 
(horčík, draslík, sodík, chlór, bróm, vápnik, zinok, selén 
a iné) obohatená o starostlivo vybraté organické oleje, 
esenciálne oleje a liečivé byliny blahodarne prispieva k 
celkovej regenerácii organizmu, upokojeniu a harmónii 
telesnej a duševnej pohody. Podporuje detoxikáciu, 
odstraňuje únavu, uvoľňuje svalové napätie, má 
antibakteriálny a antimykotický účinok. Jemne čistí a 
ošetruje pokožku, odbúra stres, navodzuje rovnováhu 
a jej vôňa pozitívne pôsobí na telo i myseľ.  

 Zvláčňujúci organický balzam na 
pery s neodolateľnou vôňou 
a chuťou pery dokonale ošetrí, 
dodá im všetky aktívne látky,  
ktoré potrebuje k rehydratácii. Vyživujúca textúra s prírodnými olejmi, včelím 
voskom a vitamínom E podporuje regeneráciu pier, vytvára na nich ochrannú 
vrstvičku a zabraňuje ich vysúšaniu. 

KRÉMOVÉ DEODORANTY
Receptúra z jedinečných organických 
komponentov vytvára účinnú, bezpečnú a 
hlavne prirodzenú bariéru proti nepríjemnému 
zápachu, výsledku rozkladných procesov 
nášho organizmu. Deodorant nebráni 
prirodzeným funkciám pokožky, nezabraňuje 
poteniu, avšak má mierny antiperspiračný 
účinok vďaka pridanému oxidu zinočnatému 
(bez nano častíc) a bentonitovému ílu. 
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Antimikrobiálne zložky pohlcujú pach potu spôsobené baktériami. Éterické oleje 
sú fixované do špeciálneho škrobu a dochádza tak k ich pozvoľnému 

uvoľňovaniu v závislosti od telesnej námahy i teploty prostredia. 

HYDROLÁTY
Hydroláty sú vhodné pre 
všetky typy pleti vrátane 

poškodenej, podráždenej a 
citlivej, počínajúc spáleninami 
od slnka, vysušenej pokožky 

vplyvom prostredia až po 
starostlivosť o kojencov. 

Vyznačujú sa excelentnou 
kvalitou ohromne bohatou na 

bioaktívne látky druhu tej 
ktorej rastliny. Po povrchu 
pokožky vytvárajú aktívnu 

hydratačnú a ochrannú vrstvu 
so zjemňujúcimi, 

ukľudňujúcimi a liečivými 
účinkami.  

SPRCHOVACIE GÉLY
Sprchovací gél vyrobený z tých 
najkvalitnejších surovín. 
Jedinečné zloženie na báze 
derivátov z kokosového oleja 
dokonale a zároveň šetrne 
prečistia povrch pokožky, kým 
jojobový olej ju zanechá 
zamatovo hebkú a vláčnu. 
Pridané esenciálne oleje 
premenia každodennú rutinu na 
zmyselný pôžitok. Nechajte sa 
hýčkať a okúzlite svoje okolie 
nádherne hebkou a zdravou 
pokožkou. 

PRÍRODNÉ A ORGANICKÉ MYDLÁ 

S LÁSKOU VYROBENÁ PRÍRODNÁ A ORGANICKÁ KOZMETIKA. NEOBSAHUJE SILIKÓNY, ROPNÉ DERIVÁTY, SYNTETICKÉ FARBY A ARÓMY, PARABÉNY A INÉ NEPRÍPUSTNÉ KONZERVAČNÉ LÁTKY.   

SOĽNÉ ZMESI DO KÚPEĽA

ORGANICKÉ TELOVÉ SUFLÉ

BALZAMY NA PERY

ORGANICKÉ TUHÉ A TEKUTÉ ŠAMPÓNY ORGANICKÉ OLEJE, MASLÁ A MACERÁTY

UNIVERZÁLNE BALZAMY
Všestranný pomocník vo forme 

univerzálneho balzamu vyrobený z extra 
panenského olivového oleja v kombinácii 

s včelím voskom napomôžu k rehydratácii 
a regenerácii i tej najdrsnejšej a najsuchšej 

pokožky. Včelí vosk a extra panenský 
olivový olej majú výborné vyživujúce a 
ochranné účinky. Balzam je vhodný na 

suché a postihnuté miesta, ale aj na masáž 
celého tela. Poskytuje pomoc k 

rýchlejšiemu hojeniu modrín, rán a jaziev, 
herpesu a ekzémov.  

Tuhé a tekuté šampóny vyrobené z 
tých najkvalitnejších surovín. Zloženia 
navrhnuté na báze derivátov 
z kokosového oleja dokonale, ale 
šetrne prečistia vlasy i pokožku hlavy, 
kým pridané oleje a esenciálne oleje, 
nadrvené byliny a íly vyčaria korunu 
krásy na hlave.  

Certifikované za studena lisované, 
nerafinované rastlinné oleje ako i 
maslá a olejové maceráty pestujú 
pokožku a dodávajú jej potrebnú 
výživu, posilňujú pokožku a 
podporujú jej prirodzenú ochranu. 
Zvlhčujú pokožku a zanechávajú 
ju hodvábne jemnú, pružnú a 
vláčnu.  

Unikátne, ručne vyrobené mydlá na 
báze blahodarných za studena 

lisovaných olejov najvyššej 
kvality. Starostlivo vybrané esenciálne 

oleje, liečivé byliny, ich výťažky 
a maceráty ako aj ostatné aktívne 

zložky dodávajú každému produktu 
jedinečnosť, podčiarknu ich funkciu 

a v neposlednom rade vôňu 
pripomínajúc flóru jednotlivých 

regiónov našej vlasti i iných častí sveta. Mydlá sú určené na 
každodenné ošetrenie celého tela, nevysušujú a sú potešením nielen pre 

telo, ale i myseľ a dušu. 

Telové maslo unikátnej penovej 
konzistencie si hneď zamilujete. Pri 
dotyku s pokožkou sa roztopí a 
premení na olejovo-mliečny film, ktorý 
hĺbkovo hydratuje a vyživuje aj veľmi 
vysušenú pokožku. Maslá a oleje 
organického pôvodu dodajú jej 
hodvábne jemnú starostlivosť a 
hebkosť, kým pridané esenciálne oleje 
omamnú vôňu. 

Soľná zmes do kúpeľa s obsahom desiatok minerálov 
(horčík, draslík, sodík, chlór, bróm, vápnik, zinok, selén 
a iné) obohatená o starostlivo vybraté organické oleje, 
esenciálne oleje a liečivé byliny blahodarne prispieva k 
celkovej regenerácii organizmu, upokojeniu a harmónii 
telesnej a duševnej pohody. Podporuje detoxikáciu, 
odstraňuje únavu, uvoľňuje svalové napätie, má 
antibakteriálny a antimykotický účinok. Jemne čistí a 
ošetruje pokožku, odbúra stres, navodzuje rovnováhu 
a jej vôňa pozitívne pôsobí na telo i myseľ.  

 Zvláčňujúci organický balzam na 
pery s neodolateľnou vôňou 
a chuťou pery dokonale ošetrí, 
dodá im všetky aktívne látky,  
ktoré potrebuje k rehydratácii. Vyživujúca textúra s prírodnými olejmi, včelím 
voskom a vitamínom E podporuje regeneráciu pier, vytvára na nich ochrannú 
vrstvičku a zabraňuje ich vysúšaniu. 

KRÉMOVÉ DEODORANTY
Receptúra z jedinečných organických 
komponentov vytvára účinnú, bezpečnú a 
hlavne prirodzenú bariéru proti nepríjemnému 
zápachu, výsledku rozkladných procesov 
nášho organizmu. Deodorant nebráni 
prirodzeným funkciám pokožky, nezabraňuje 
poteniu, avšak má mierny antiperspiračný 
účinok vďaka pridanému oxidu zinočnatému 
(bez nano častíc) a bentonitovému ílu. 
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Antimikrobiálne zložky pohlcujú pach potu spôsobené baktériami. Éterické oleje 
sú fixované do špeciálneho škrobu a dochádza tak k ich pozvoľnému 

uvoľňovaniu v závislosti od telesnej námahy i teploty prostredia. 

HYDROLÁTY
Hydroláty sú vhodné pre 
všetky typy pleti vrátane 

poškodenej, podráždenej a 
citlivej, počínajúc spáleninami 
od slnka, vysušenej pokožky 

vplyvom prostredia až po 
starostlivosť o kojencov. 

Vyznačujú sa excelentnou 
kvalitou ohromne bohatou na 

bioaktívne látky druhu tej 
ktorej rastliny. Po povrchu 
pokožky vytvárajú aktívnu 

hydratačnú a ochrannú vrstvu 
so zjemňujúcimi, 

ukľudňujúcimi a liečivými 
účinkami.  

SPRCHOVACIE GÉLY
Sprchovací gél vyrobený z tých 
najkvalitnejších surovín. 
Jedinečné zloženie na báze 
derivátov z kokosového oleja 
dokonale a zároveň šetrne 
prečistia povrch pokožky, kým 
jojobový olej ju zanechá 
zamatovo hebkú a vláčnu. 
Pridané esenciálne oleje 
premenia každodennú rutinu na 
zmyselný pôžitok. Nechajte sa 
hýčkať a okúzlite svoje okolie 
nádherne hebkou a zdravou 
pokožkou. 



PRÍRODNÉ A ORGANICKÉ MYDLÁ

Unikátne, ručne vyrobené mydlá 
na báze glycerínu rastlinného pôvodu 

v kombinácii s blahodarnými olejmi 
najvyššej kvality. Starostlivo vybrané 

esenciálne oleje, liečivé byliny, ich 
výťažky a maceráty ako aj ostatné 
aktívne zložky dodávajú každému 

produktu jedinečnosť, podčiarknu ich 
funkciu a v neposlednom rade vôňu 

pripomínajúcu flóru jednotlivých 
regiónov našej vlasti i iných častí sveta. Mydlá sú určené na každodenné ošetrenie 

celého tela, nevysušujú a sú potešením nielen pre telo, ale i myseľ a dušu.

ORGANICKÉ TELOVÉ SUFLÉ

Telové maslo unikátnej penovej konzistencie 
si ihneď zamilujete. Pri dotyku s pokožkou 
sa roztopí a premení na olejovo-mliečny film, 
ktorý hĺbkovo hydratuje a vyživuje aj veľmi 
vysušenú pokožku. Maslá a oleje organického 
pôvodu poskytnú pokožke hodvábne jemnú 
starostlivosť a hebkosť a pridané esenciálne 
oleje jej dodajú omamnú vôňu. Bez živočíš-
nych tukov, chemických a konzervačných 
prísad.

SOĽNÉ ZMESI DO KÚPEĽA
Soľná zmes do kúpeľa s obsahom desiatok minerálov (horčík, draslík, sodík, chlór, 
bróm, vápnik, zinok, selén a iné) obohatená o starostlivo vybraté organické oleje 
a esenciálne oleje blahodarne prispieva k celkovej regenerácii organizmu, upoko-
jeniu a harmónii telesnej a duševnej pohody. Podporuje 
detoxikáciu, odstraňuje únavu, uvoľňuje svalové napä-
tie, má antibakteriálny a antimykotický účinok. Jemne 
čistí a ošetruje pokožku, odbúra stres, navodzuje 
rovnováhu a jej 
vôňa pozitívne 
pôsobí na telo 
i myseľ. Bez 
živočíšnych tukov, 
chemických 
a konzervačných 
prísad.

ORGANICKÉ TUHÉ A TEKUTÉ 
ŠAMPÓNY 

Tuhé a tekuté šampóny vyrobené z tých 
najkvalitnejších surovín. Zloženie navrhnuté 
na báze derivátov z kokosového oleja do-
konale, ale šetrne prečistia vlasy i pokožku 
hlavy, kým pridané oleje a esenciálne oleje, 
nadrvené byliny a bentonitový íl vyčaria 
korunu krásy na hlave.  

UNIVERZÁLNE BALZAMY 

Všestranný pomocník vo forme univerzálneho 
balzamu, ktorý je vyrobený z extra panenského 
olivového oleja a mandľového oleja v kombiná-
cii s včelím voskom,  napomôže k rehydratácii 

a regenerácii i tej najdrsnejšej a najsuchšej 
pokožky. Včelí vosk a extra panenský olivový 

olej majú výborné vyživujúce a ochranné účin-
ky. Pridané esenciálne oleje napomôžu svojimi 
liečivými účinkami. Balzam je vhodný na suché 

a postihnuté miesta, ale aj na masáž celého 
tela. Poskytuje pomoc k rýchlejšiemu hojeniu 

modrín, rán a jaziev, herpesu a ekzémov. 

BALZAMY NA PERY
Nechajte sa zlákať. Zvláčňujúci orga-
nický balzam na pery s neodolateľnou 
vôňou a chuťou pery dokonale ošetrí, 
dodá im všetky aktívne látky, ktoré potrebuje k rehydratácii. Vyživujúca textúra s prírodnými 
olejmi, včelím voskom a vitamínom E podporuje regeneráciu pier, vytvára na nich ochrannú 
vrstvičku a zabraňuje ich vysúšaniu. 

KRÉMOVÉ DEODORANTY
Receptúra z jedinečných organických kom-

ponentov vytvára účinnú, bezpečnú a hlavne 
prirodzenú bariéru proti nepríjemnému zápachu, 

výsledku rozkladných procesov nášho organizmu. 
Deodorant nebráni prirodzeným funkciám 

pokožky, nezabraňuje poteniu, avšak má mierny 
antiperspiračný účinok vďaka pridanému oxidu zi-
nočnatému (bez nano častíc) a bentonitovému ílu. 

Antimikrobiálne zložky pohlcujú pach potu spôsobené baktériami. Éterické oleje sú fixované 
do špeciálneho škrobu a dochádza tak k ich pozvoľnému uvoľňovaniu v závislosti od telesnej 

námahy i teploty prostredia. 

ORGANICKÉ OLEJE, MASLÁ
A MACERÁTY

Certifikované za studena lisované, nerafinované 
rastlinné oleje ako i maslá a olejové maceráty pestujú 
pokožku a dodávajú jej potrebnú výživu, posilňujú 
pokožku a podporujú jej prirodzenú ochranu. Zvlhčujú 
pokožku a zanechávajú ju hodvábne jemnú, pružnú 
a vláčnu. 

HYDROLÁTY 

Hydroláty sú vhodné pre všetky typy pleti 
vrátane poškodenej, podráždenej a citlivej, 
počínajúc spáleninami od slnka, vysušenej 

pokožky vplyvom prostredia až po starostlivosť 
o kojencov. Vyznačuje sa excelentnou kvalitou 

ohromne bohatou na bioaktívne látky druhu tej 
ktorej rastliny. Má omnoho jemnejší účinok ako 

éterický olej, preto nie potreba ju ďalej riediť. 
Po povrchu pokožky vytvára aktívnu hydratačnú 

a ochrannú vrstvu so zjemňujúcimi, ukľudňujúci-
mi a liečivými účinkami. 

SPRCHOVACIE GÉLY 

Sprchovací gél vyrobený z tých najkva-
litnejších surovín. Jedinečné zloženie 
na báze derivátov z kokosového oleja 
dokonale a zároveň šetrne prečistia po-
vrch pokožky, kým jojobový olej ju zane-
chá zamatovo hebkú a vláčnu. Pridané 
esenciálne oleje premenia každodennú 
rutinu na zmyselný pôžitok. Nechajte sa 
hýčkať a okúzlite svoje okolie nádherne 
hebkou a zdravou pokožkou. 

S láskou vyrobená prírodná a organická kozmetika neobsahuje silikóny, ropné deriváty, syntetické farby a arómy, parabény a iné neprípustné konzervačné látky.

PRÍRODNÉ A ORGANICKÉ MYDLÁ 

S LÁSKOU VYROBENÁ PRÍRODNÁ A ORGANICKÁ KOZMETIKA. NEOBSAHUJE SILIKÓNY, ROPNÉ DERIVÁTY, SYNTETICKÉ FARBY A ARÓMY, PARABÉNY A INÉ NEPRÍPUSTNÉ KONZERVAČNÉ LÁTKY.   

SOĽNÉ ZMESI DO KÚPEĽA

ORGANICKÉ TELOVÉ SUFLÉ

BALZAMY NA PERY

ORGANICKÉ TUHÉ A TEKUTÉ ŠAMPÓNY ORGANICKÉ OLEJE, MASLÁ A MACERÁTY

UNIVERZÁLNE BALZAMY
Všestranný pomocník vo forme 

univerzálneho balzamu vyrobený z extra 
panenského olivového oleja v kombinácii 

s včelím voskom napomôžu k rehydratácii 
a regenerácii i tej najdrsnejšej a najsuchšej 

pokožky. Včelí vosk a extra panenský 
olivový olej majú výborné vyživujúce a 
ochranné účinky. Balzam je vhodný na 

suché a postihnuté miesta, ale aj na masáž 
celého tela. Poskytuje pomoc k 

rýchlejšiemu hojeniu modrín, rán a jaziev, 
herpesu a ekzémov.  

Tuhé a tekuté šampóny vyrobené z 
tých najkvalitnejších surovín. Zloženia 
navrhnuté na báze derivátov 
z kokosového oleja dokonale, ale 
šetrne prečistia vlasy i pokožku hlavy, 
kým pridané oleje a esenciálne oleje, 
nadrvené byliny a íly vyčaria korunu 
krásy na hlave.  

Certifikované za studena lisované, 
nerafinované rastlinné oleje ako i 
maslá a olejové maceráty pestujú 
pokožku a dodávajú jej potrebnú 
výživu, posilňujú pokožku a 
podporujú jej prirodzenú ochranu. 
Zvlhčujú pokožku a zanechávajú 
ju hodvábne jemnú, pružnú a 
vláčnu.  

Unikátne, ručne vyrobené mydlá na 
báze blahodarných za studena 

lisovaných olejov najvyššej 
kvality. Starostlivo vybrané esenciálne 

oleje, liečivé byliny, ich výťažky 
a maceráty ako aj ostatné aktívne 

zložky dodávajú každému produktu 
jedinečnosť, podčiarknu ich funkciu 

a v neposlednom rade vôňu 
pripomínajúc flóru jednotlivých 

regiónov našej vlasti i iných častí sveta. Mydlá sú určené na 
každodenné ošetrenie celého tela, nevysušujú a sú potešením nielen pre 

telo, ale i myseľ a dušu. 

Telové maslo unikátnej penovej 
konzistencie si hneď zamilujete. Pri 
dotyku s pokožkou sa roztopí a 
premení na olejovo-mliečny film, ktorý 
hĺbkovo hydratuje a vyživuje aj veľmi 
vysušenú pokožku. Maslá a oleje 
organického pôvodu dodajú jej 
hodvábne jemnú starostlivosť a 
hebkosť, kým pridané esenciálne oleje 
omamnú vôňu. 

Soľná zmes do kúpeľa s obsahom desiatok minerálov 
(horčík, draslík, sodík, chlór, bróm, vápnik, zinok, selén 
a iné) obohatená o starostlivo vybraté organické oleje, 
esenciálne oleje a liečivé byliny blahodarne prispieva k 
celkovej regenerácii organizmu, upokojeniu a harmónii 
telesnej a duševnej pohody. Podporuje detoxikáciu, 
odstraňuje únavu, uvoľňuje svalové napätie, má 
antibakteriálny a antimykotický účinok. Jemne čistí a 
ošetruje pokožku, odbúra stres, navodzuje rovnováhu 
a jej vôňa pozitívne pôsobí na telo i myseľ.  

 Zvláčňujúci organický balzam na 
pery s neodolateľnou vôňou 
a chuťou pery dokonale ošetrí, 
dodá im všetky aktívne látky,  
ktoré potrebuje k rehydratácii. Vyživujúca textúra s prírodnými olejmi, včelím 
voskom a vitamínom E podporuje regeneráciu pier, vytvára na nich ochrannú 
vrstvičku a zabraňuje ich vysúšaniu. 

KRÉMOVÉ DEODORANTY
Receptúra z jedinečných organických 
komponentov vytvára účinnú, bezpečnú a 
hlavne prirodzenú bariéru proti nepríjemnému 
zápachu, výsledku rozkladných procesov 
nášho organizmu. Deodorant nebráni 
prirodzeným funkciám pokožky, nezabraňuje 
poteniu, avšak má mierny antiperspiračný 
účinok vďaka pridanému oxidu zinočnatému 
(bez nano častíc) a bentonitovému ílu. 
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Antimikrobiálne zložky pohlcujú pach potu spôsobené baktériami. Éterické oleje 
sú fixované do špeciálneho škrobu a dochádza tak k ich pozvoľnému 

uvoľňovaniu v závislosti od telesnej námahy i teploty prostredia. 

HYDROLÁTY
Hydroláty sú vhodné pre 
všetky typy pleti vrátane 

poškodenej, podráždenej a 
citlivej, počínajúc spáleninami 
od slnka, vysušenej pokožky 

vplyvom prostredia až po 
starostlivosť o kojencov. 

Vyznačujú sa excelentnou 
kvalitou ohromne bohatou na 

bioaktívne látky druhu tej 
ktorej rastliny. Po povrchu 
pokožky vytvárajú aktívnu 

hydratačnú a ochrannú vrstvu 
so zjemňujúcimi, 

ukľudňujúcimi a liečivými 
účinkami.  

SPRCHOVACIE GÉLY
Sprchovací gél vyrobený z tých 
najkvalitnejších surovín. 
Jedinečné zloženie na báze 
derivátov z kokosového oleja 
dokonale a zároveň šetrne 
prečistia povrch pokožky, kým 
jojobový olej ju zanechá 
zamatovo hebkú a vláčnu. 
Pridané esenciálne oleje 
premenia každodennú rutinu na 
zmyselný pôžitok. Nechajte sa 
hýčkať a okúzlite svoje okolie 
nádherne hebkou a zdravou 
pokožkou. 
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suché a postihnuté miesta, ale aj na masáž 
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Tuhé a tekuté šampóny vyrobené z 
tých najkvalitnejších surovín. Zloženia 
navrhnuté na báze derivátov 
z kokosového oleja dokonale, ale 
šetrne prečistia vlasy i pokožku hlavy, 
kým pridané oleje a esenciálne oleje, 
nadrvené byliny a íly vyčaria korunu 
krásy na hlave.  
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nerafinované rastlinné oleje ako i 
maslá a olejové maceráty pestujú 
pokožku a dodávajú jej potrebnú 
výživu, posilňujú pokožku a 
podporujú jej prirodzenú ochranu. 
Zvlhčujú pokožku a zanechávajú 
ju hodvábne jemnú, pružnú a 
vláčnu.  
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oleje, liečivé byliny, ich výťažky 
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Telové maslo unikátnej penovej 
konzistencie si hneď zamilujete. Pri 
dotyku s pokožkou sa roztopí a 
premení na olejovo-mliečny film, ktorý 
hĺbkovo hydratuje a vyživuje aj veľmi 
vysušenú pokožku. Maslá a oleje 
organického pôvodu dodajú jej 
hodvábne jemnú starostlivosť a 
hebkosť, kým pridané esenciálne oleje 
omamnú vôňu. 

Soľná zmes do kúpeľa s obsahom desiatok minerálov 
(horčík, draslík, sodík, chlór, bróm, vápnik, zinok, selén 
a iné) obohatená o starostlivo vybraté organické oleje, 
esenciálne oleje a liečivé byliny blahodarne prispieva k 
celkovej regenerácii organizmu, upokojeniu a harmónii 
telesnej a duševnej pohody. Podporuje detoxikáciu, 
odstraňuje únavu, uvoľňuje svalové napätie, má 
antibakteriálny a antimykotický účinok. Jemne čistí a 
ošetruje pokožku, odbúra stres, navodzuje rovnováhu 
a jej vôňa pozitívne pôsobí na telo i myseľ.  

 Zvláčňujúci organický balzam na 
pery s neodolateľnou vôňou 
a chuťou pery dokonale ošetrí, 
dodá im všetky aktívne látky,  
ktoré potrebuje k rehydratácii. Vyživujúca textúra s prírodnými olejmi, včelím 
voskom a vitamínom E podporuje regeneráciu pier, vytvára na nich ochrannú 
vrstvičku a zabraňuje ich vysúšaniu. 

KRÉMOVÉ DEODORANTY
Receptúra z jedinečných organických 
komponentov vytvára účinnú, bezpečnú a 
hlavne prirodzenú bariéru proti nepríjemnému 
zápachu, výsledku rozkladných procesov 
nášho organizmu. Deodorant nebráni 
prirodzeným funkciám pokožky, nezabraňuje 
poteniu, avšak má mierny antiperspiračný 
účinok vďaka pridanému oxidu zinočnatému 
(bez nano častíc) a bentonitovému ílu. 
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Naše hodnoty s láskou zapracované do našich výrobkov

KVALITNÉ SUROVINY
Už pri samotnom návrhu a následne i pri výrobe produktov uvažujeme 
len s využitím tých najkvalitnejších surovín opatrených certifikátom. 
Uprednostňujeme vegetariánske a  vegánske suroviny. Neustále 
pracujeme na zabezpečení, aby každá  využívaná surovina pochádza-
la z ekologického hospodárstva bez použitia chemických hnojív a 
postrekov a od dodávateľov, ktorí majú etické správanie a zdieľajú 
podobné hodnoty ako značka Soaphoria. Nevyužívame silikóny, ropné 
deriváty, syntetické farbivá a vône, tiež ako ani parabény a iné neprí-

pustné konzervačné látky. Od roku 2016 sa vylúčilo použitie palmového oleja pri výrobe. I tým-
to skutkom sa chránia zasiahnuté biotopy sveta. Mnohí výrobcovia kozmetiky sa spoliehajú na 
živočíšne prísady. Soaphoria však aktívne hľadáme alternatívy rastlinného pôvodu. Napríklad 
glycerín,  ktorý sa využíva v mydlovej báze je vyrobený z amerických sójových bôbov. Avšak v 
niektorých prípadoch sú použité aj vzácne a blahodarné ingrediencie, ako sú včelí med, peľ 
i kašička, ovčí lanolín, slepačie vajcia a  iné. Pre odhodlaných vegánov sa zaviedol symbol, 
ktorý na etikete výrobkov označuje, že sa jedná o 100% čistí vegánsky produkt.

CHRÁNIME ZVIERATÁ
Netestované na zvieratách by nemal byť len slogan. Mal by pred-
stavovať aj kroky implementované do správnej výrobnej praxe, od 
výberu dodávateľov ich ponúkaných surovín a aktívnych látok, bale-
nie, uskladnenie až po testovanie hotových produktových konceptov 
pred ich uvádzaním na trh. Na etiketách  produktov nájdete malé logo 
naznačujúce, sme pyšní, že naše výrobky a suroviny neboli testované 
na zvieratách, práve naopak, sú testované na bežných smrteľníkoch.

ETICKÝ NÁKUP
Každý kus hotového produktu je vyrobený, aby potešil spotre-
biteľa, okúzlil krásnou vôňou a splnil jeho navrhnutú funkciu vďa-
ka množstvu zapracovaných aktívnych látok. Značka Soaphoria 
vznikla aj z dôvodu značnej medzery na slovenskom trhu prírodnej 
kozmetiky. Snaží sa pomáhať nášmu hospodárstvu kúpou byliniek 
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červená mašlička z konopného špagátu.
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SILICE

a l l    n a t u r a l    p l e a s u r e    m a d e    w i t h    l o v eCHRÁNIME ZVIERATÁ
Vedeli ste, že v minulosti testovali prvok kvality "dráždenie 
pokožky" kozmetického výrobku  hlavne na králikoch? 
Netestované na zvieratách by nemal byť len slogan ale 
implementované kroky. Na etiketách našich produktov 
nájdete malé logo naznačujúce, sme pyšní, že naše výrobky 
a suroviny neboli testované na zvieratách, práve naopak, sú 
testované na bežných smrteľníkoch. 

Inšpirované prírodou...vyrobené s láskou! Naše produkty sú 
výsledkom každodennej podstivej ručnej práce, ktorú s 
radosťou vykonávajú členovia tímu Soaphoria. V každom 
kuse výrobku je zapracované naše odhodlanie a nadšenie, 
tiež ako aj v dizajne interiéru v značkových predajniach máte 
možnosť pocítiť snahu, oddanosť a lásku, s ktorou boli 
vytvorené pre milovníkov prírody a darov, ktoré nám 
ponúka. 

RUČNÁ VÝROBA

ETICKÝ NÁKUP
Každý kus hotového produktu je vyrobený, aby potešil 
spotrebiteľa, okúzlil krásnou vôňou a splnil jeho navrhnutú 
funkciu vďaka množstvu zapracovaných aktívnych látok. 
Snažíme sa pomáhať nášmu hospodárstvu kúpou byliniek 
od regionálnych bylinkárov z celej republiky, surovín od 
domácich dodávateľov a zároveň ponúkať naše hotové 
výrobky za rozumné a prijateľné ceny. Kúpou produktov 
značky Soaphoria spoločne pomáhame našej ekonomike. 

KVALITNÉ SUROVINY
Neustále pracujeme na zabezpečení, aby každá nami 
využívaná surovina pochádzala z ekologického 
hospodárstva a od dodávateľov, ktorí zdieľajú podobné 
hodnoty ako Soaphoria. Uprednostňujeme vegetariánske 
a vegánske suroviny. Od roku 2016 sme vylúčili použitie 
palmového oleja. I týmto skutkom chránime zasiahnuté 
biotopy sveta. Mnohí výrobcovia kozmetiky sa spoliehajú na 
živočíšne prísady. My hľadáme alternatívy rastlinného 
pôvodu. Pre odhodlaných vegánov sme zaviedli symbol, 
ktorým na etikete našich výrobkov značíme, že sa jedná 
o 100% čistý vegánsky produkt.  

ŠETRNÉ BALENIE
Pre ochranu životného prostredia uprednostňujeme balenie 
do sklenených nádob a ďalších balení vyrobených 
z inertných materiálov, aby sme predchádzali kontaminácii 
výrobkov. Na tlač a etiketovanie využívame recyklovaný, 
ľahko rozložiteľný papier a tiež farbu. Šmrnc nášmu baleniu 
dodá neodmysliteľná červená mašlička z konopného 
špagátu. Motivujeme našich zákazníkov k recyklácii 
sklenených obalov tým, že majú možnosť využiť zľavu na 
ďalší nákup, ak nám vrátia vybrané obaly.  
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Neustále pracujeme na zabezpečení, aby každá nami 
využívaná surovina pochádzala z ekologického 
hospodárstva a od dodávateľov, ktorí zdieľajú podobné 
hodnoty ako Soaphoria. Uprednostňujeme vegetariánske 
a vegánske suroviny. Od roku 2016 sme vylúčili použitie 
palmového oleja. I týmto skutkom chránime zasiahnuté 
biotopy sveta. Mnohí výrobcovia kozmetiky sa spoliehajú na 
živočíšne prísady. My hľadáme alternatívy rastlinného 
pôvodu. Pre odhodlaných vegánov sme zaviedli symbol, 
ktorým na etikete našich výrobkov značíme, že sa jedná 
o 100% čistý vegánsky produkt.  

ŠETRNÉ BALENIE
Pre ochranu životného prostredia uprednostňujeme balenie 
do sklenených nádob a ďalších balení vyrobených 
z inertných materiálov, aby sme predchádzali kontaminácii 
výrobkov. Na tlač a etiketovanie využívame recyklovaný, 
ľahko rozložiteľný papier a tiež farbu. Šmrnc nášmu baleniu 
dodá neodmysliteľná červená mašlička z konopného 
špagátu. Motivujeme našich zákazníkov k recyklácii 
sklenených obalov tým, že majú možnosť využiť zľavu na 
ďalší nákup, ak nám vrátia vybrané obaly.  
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