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PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ RÓŻANE MARZENIE  

 

 

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do zapoznania się z naszymi w pełni naturalnymi i bezpiecznymi produktami, 

które jako jedyni w Polsce, sprowadzamy bezpośrednio z Bułgarii. 

W naszej ofercie znajdą Państwo kosmetyki dwóch firm : Zoya Goes Pretty i Soap Factory. 

Wszystkie produkty cechuje prosta receptura, naturalne składniki i najwyższa jakość. 

Kremy produkowane przez firmę Zoya posiadają certyfikaty, pakowane są w ekologiczne 

szklane słoiczki o pojemności 60 g. Bestsellerem jest krem mający w swoim składzie 

zaledwie trzy składniki z ekologicznych upraw: masło shea, olej jojoba i olej z owoców 

dzikiej róży. 

Filozofią firmy Soap Factory jest stosowanie wyłącznie naturalnych olejów i składników 

roślinnych. Są to ręcznie robione mydła w których środek alkaliczny powodujący spienienie 

jest nieobecny w produkcie końcowym. Zapach mydłom nadają olejki eteryczne. Mydło 

przeznaczone dla niemowląt nie ma w swoim składzie dodatku olejków, zawiera jedynie 

ekstrakt z rumianku i nagietka.  

Dezodoranty w sztyfcie nie zawierają aluminium, sody, konserwantów i żadnych innych 

szkodliwych substancji chemicznych. Wykorzystany przy produkcji wodorotlenek magnezu, 

pozyskiwany jest z minerałów Morza Martwego. 

Również ręcznie wykonane w tej manufakturze peelingi, pomadki ochronne do ust i kremy są 

produktami w 100% naturalnymi. 

Etykiety producentów mogą być w języku bułgarskim lub angielskim. 

 

Zapraszamy do współpracy 

 

mailto:sklep@rozanemarzenie.pl


 

 

PRODUKTY 

KREMY FIRMY ZOYA GOES PRETTY  

 

Naturalny krem do twarzy z olejkiem z owoców dzikiej róży 60 g 

Ten tłusty krem to połączenie trzech składników: tłoczonego na zimno masła shea, olejku 

jojoba i olejku z owoców dzikiej róży. Pielęgnuje i chroni przed wysuszeniem, daje uczucie 

miękkości i pomaga przywrócić elastyczność skóry. Odpowiedni dla skóry suchej i dojrzałej. 

Szczególnie nadaje się jako odżywczy krem na noc. 

Składniki: *masło shea, *olej jojoba, *olej z nasion dzikiej róży 

*składniki z kontrolowanych upraw ekologicznych 

INCI: *Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, *Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 

*Rosa Canina Fruit Oil (Rosehip).  

Wyprodukowano w Bułgarii przez Zoya Goes Pretty 

 

Naturalny krem do twarzy z ekstraktem z nagietka i olejkiem z rumianku 60 g 

Połączenie tłoczonego na zimno masła shea, oliwy z oliwek oraz olejku z nagietka nawilża i 

pomaga zregenerować skórę a olejki eteryczne z lawendy i rumianku rzymskiego dają 

delikatny efekt aromatoterapeutyczny. Odpowiedni do wrażliwej, suchej i dojrzałej skóry. 

Szczególnie nadaje się jako odżywczy krem na noc. 

Nie stosować w czasie ciąży! (ze względu na rumiankowy olejek eteryczny) 

 

Składniki: *masło shea, *ekstrakt z nagietka, *oliwa z oliwek, *olejek z rumianku, olejek z 

lawendy, **Geraniol, **limonen, **linalool. 

* Składnik pochodzenia organicznego, ** składnik olejku  eterycznego 

  

INCI: *Butyrospermum Parkii Butter, *Calendula officinalis extract, *Olea Europaea Fruit 

Oil, *Anthemis Nobilis Flower Oil, Lavandula Angustifolia Oil, **Geraniol, **Limonene, 

**Linalool. 



 

 

Wyprodukowano w Bułgarii przez Zoya Goes Pretty 

 

Naturalny krem do twarzy - masło shea z olejkiem różanym 60g 

Nierafinowane masło shea jest doskonałym środkiem nawilżającym skórę. Czysty bułgarski 

olejek różany nie tylko nadaje bogaty aromat tej mieszance, ale także działa jak prawdziwy 

eliksir dla skóry. Dodatek oleju jojoba poprawia właściwości odżywcze kremu i nadaje mu 

miękką konsystencję, ułatwiając nakładanie i wchłanianie. Oleje zostały połączone w 

temperaturze poniżej 40° C, aby zachować ich wszystkie naturalne właściwości regenerujące i 

łagodzące. Zmiękcza, odżywia i pomaga skórze zachować świeżość i elastyczność. 

Szczególnie dobrze sprawdza się jako krem przeciwzmarszczkowy, a także do pielęgnacji 

zimowej i po opalaniu. 

Składniki: *nierafinowane masło shea, *olej jojoba, bułgarski olejek różany, **Citronellol, 

**Geraniol, **Eugenol, **Linalool, **Farnesol.  

* Składnik pochodzenia organicznego, ** składnik olejku  eterycznego 

INCI: *Butyrospermum parkii butter *Simmondsia chinensis seed oil, Rosa Damascena oil, 

**Citronellol, **Geraniol, **Eugenol, **Linalool, **Farnesol.  

 

Wyprodukowano w Bułgarii przez Zoya Goes Pretty 

 

Wszystkie kremy posiadają certyfikaty. 

 

 

PRODUKTY FIRMY SOAP FACTORY 

DEZODORANTY 

 



 

 

Dezodorant naturalny bezzapachowy 75 g 

Skuteczny, naturalny dezodorant, który neutralizuje zapach i utrzymuje świeżość przez cały 

dzień! Zapewnia całodobową ochronę. Absorbuje wilgoć bez zatrzymywania potu. 

Dezodorant nie zatyka porów i nie powoduje zaczerwienienia i podrażnienia skóry pod 

pachami. Łatwy w aplikacji. Nie pozostawia śladów i plam na ubraniach. 

Hipoalergiczny, bez dodatków zapachowych. 

Odpowiedni dla skóry problematycznej lub wrażliwej podczas ciąży i laktacji. 

Oleje kokosowy i awokado odżywiają i odświeżają delikatną skórę pod pachami. 

Skrobia z tapioki niezawodnie pochłania wilgoć. 

Mineralny wodorotlenek magnezu skutecznie neutralizuje zapach przez cały dzień. Nie jest 

wchłaniany przez skórę i działa lokalnie, tylko na jej powierzchni. Wodorotlenek magnezu 

jest znanym, naturalnym suplementem diety szeroko stosowanym w medycynie. 

Witamina E - silny przeciwutleniacz, który wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry. 

Łagodzi skórę po depilacji lub goleniu. 

 

    100% naturalny produkt 

    Bez aluminium i konserwantów 

    Bez sody i szkodliwych chemikaliów 

Netto: 75 g 

Składniki: * olej kokosowy nucifera, * skrobia z tapioki, * olej persea gratissima, wosk 

ccopernicia cerifera, wodorotlenek magnezu, octan tokoferylu. 

* Składnik pochodzenia organicznego 

INCI: *Cocos Nucifera Oil, *Tapioca Starch, *Persea Gratissima Oil, Copernicia Cerifera 

Wax, Magnesium Hydroxide, Tocopheryl Acetate. 

Wyprodukowano w Bułgarii przez Soap Factory 

 

 

Dezodorant – limonka i bergamotka 75 g 

 

Skuteczny naturalny dezodorant, który neutralizuje zapach i utrzymuje świeżość przez cały 

dzień! Zapewnia całodobową ochronę. Absorbuje wilgoć bez zatrzymywania potu. 

Dezodorant nie zatyka porów i nie powoduje zaczerwienienia i podrażnienia skóry pod 

pachami. Łatwy w aplikacji. Nie pozostawia śladów i plam na ubraniach. 

Ze świeżym i długotrwałym aromatem limonki i bergamotki. 

Odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry. 

Oleje kokosowy i awokado odżywiają i odświeżają delikatną skórę pod pachami 

Skrobia z tapioki niezawodnie pochłania wilgoć. 



 

 

Mineralny wodorotlenek magnezu skutecznie neutralizuje zapach przez cały dzień. Nie jest 

wchłaniany przez skórę i działa lokalnie, tylko na jej powierzchni. Wodorotlenek magnezu 

jest naturalnym suplementem diety szeroko stosowanym w medycynie. 

Witamina E - silny przeciwutleniacz, który wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry. 

Łagodzi skórę po depilacji lub goleniu. 

 

    100% naturalny produkt 

    Bez aluminium i konserwantów 

    Bez sody i szkodliwych chemikaliów 

 

Netto: 75 g 

Składniki: *olej kokosowy nucifera, *skrobia z tapioki, *olej persea gratissima, 

wodorotlenek magnezu, wosk Copernicia cerifera, octan tokoferylu, olejek cytrusowy 

aurantium bergamia, olejek cytrusowy aurantifolia, limonen 

* Składnik pochodzenia organicznego 

INCI: *Cocos Nucifera Oil, *Tapioca Starch, *Persea Gratissima Oil, Magnesium 

Hydroxide, Copernicia Cerifera Wax, Tocopheryl Acetate, Citrus Aurantium Bergamia Fruit 

Oil, Citrus Aurantifolia Oil, Limonene. 

Wyprodukowano w Bułgarii przez Soap Factory 

 

 

Dezodorant – drzewo sandałowe 75 g 

Skuteczny naturalny dezodorant, który neutralizuje zapach i utrzymuje świeżość przez cały 

dzień! Zapewnia całodobową ochronę. Absorbuje wilgoć bez zatrzymywania potu. 

Dezodorant nie zatyka porów i nie powoduje zaczerwienienia i podrażnienia skóry pod 

pachami. Z długotrwałym, zmysłowym aromatem drzewa sandałowego i neroli. 

Odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry. 

Oleje kokosowy i awokado odżywiają i odświeżają delikatną skórę pod pachami 

Skrobia z tapioki niezawodnie pochłania wilgoć. 

Mineralny wodorotlenek magnezu skutecznie neutralizuje zapach przez cały dzień. Nie jest 

wchłaniany przez skórę i działa lokalnie, tylko na jej powierzchni. Wodorotlenek magnezu 

jest znanym, naturalnym suplementem diety szeroko stosowanym w medycynie. 

Witamina E - silny przeciwutleniacz, który wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry. 

Łagodzi skórę po depilacji lub goleniu. 

 

    100% naturalny produkt 

    Bez aluminium i konserwantów 

    Bez sody i szkodliwych chemikaliów 



 

 

Netto: 75 g 

Składniki: *olej kokosowy nucifera, *skrobia z tapioki, *olej persea gratissima, 

wodorotlenek magnezu, wosk Copernicia cerifera, octan tokoferylu, olej z albumu santalum, 

olejek z kwiatów cytrusowych aurantium, olejek cytrusowy aurantium bergamia, limonen.  

* Składnik pochodzenia organicznego 

INCI: *Cocos Nucifera Oil, *Tapioca Starch, *Persea Gratissima Oil, Magnesium 

Hydroxide, Copernicia Cerifera Wax, Tocopheryl Acetate, Santalum Album Oil, Citrus 

Aurantium Flower Oil, Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil, Limonene* 

Wyprodukowano w Bułgarii przez Soap Factory 

 

PEELINGI 

 

 

Naturalny peeling kawowy 250 ml 

 

Nawilżający peeling z kawą i kardamonem daje uczucie gładkiej i aksamitnej skóry. 

Kawa i kardamon są sprzymierzeńcami w walce z cellulitem, dają uczucie ciepła i stymulują 

krążenie krwi. Kryształki cukru delikatnie usuwają martwe komórki naskórka, a odżywcze 

olejki zmiękczają i poprawiają jego elastyczność. Wzbogacony olejem migdałowym i 

kokosowym. Z witaminą E. 

Peeling jest doskonałym kosmetykiem antycellulitowym. Odpowiedni dla wszystkich 

rodzajów skóry. 

Dodatkowa korzyść: po złuszczeniu nie trzeba nakładać balsamu nawilżającego ani olejków 

do ciała. 

 

Składniki: cukier biały i brązowy, kawa, kardamon, olej migdałowy, olej kokosowy, oliwa z 

oliwek i witamina E. 

INCI: Sucrose,  Coffea Arabica, Elettaria Cardamomum Seed Powder, Prunus Dulcis Oil, 

Cocos Nucifera Oil, Olea Europea Fruit oil, Tocopheryl Acetate. 

Netto: 250 ml 

Wyprodukowano w Bułgarii przez Soap Factory 



 

 

 

Naturalny peeling pomarańczowy 250 ml 

Rozmaryn łagodzi wrażliwe i podrażnione miejsca, a odżywcze olejki migdałowy i kokosowy 

zmiękczają i wygładzają skórę. Kryształy cukru to najlepszy naturalny peeling, delikatnie 

usuwają martwe komórki i wygładzają suche miejsca bez obawy o ich podrażnienie. 

Odpowiedni do twarzy i ciała. 

Dodatkowa korzyść: po złuszczeniu nie trzeba nakładać balsamu nawilżającego ani olejków 

do ciała. 

 

Składniki: cukier biały, olej migdałowy, olej kokosowy, oliwa z oliwek, rozmaryn, olejek 

pomarańczowy i witamina E. 

INCI: Sucrose, Cocos Nucifera Oil, Prunus Dulcis Oil, Olea Europea Fruit Oil, Rosmarinus 

Officinalis Leaf Powder, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Tocopheryl Acetate. 

 

Netto: 250 ml 

Wyprodukowano w Bułgarii przez Soap Factory 

 

Naturalny peeling kokosowy 250 ml 

Nawilżający peeling do ciała z aromatycznym olejkiem kokosowym i waniliowym. Po jego 

użyciu skóra jest czysta, gładka i delikatnie aksamitna. Usuwa martwe komórki z naskórka i 

głęboko oczyszcza pory. 

Wzbogacony w odżywcze olejki migdałowy i kokosowy. Zawiera witaminę E.  

Odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry. 

Dodatkowa korzyść: po złuszczeniu nie trzeba nakładać balsamu nawilżającego ani olejków 

do ciała. 

 

Netto: 250 ml. 

 

Składniki: Cukier, kokos, olej kokosowy, olej migdałowy, oliwa z oliwek, olej waniliowy, 

wit. E. 

 

INCI: Sucrose, Cocos Nucifera Fruit Powder, Cocos Nucifera Oil, Prunus Dulcis Oil, Olea 

Europea Fruit oil,  Vanilla Planifolia sead oil, Tocopheryl Acetate 



 

 

Wyprodukowano w Bułgarii przez Soap Factory 

 

Naturalny peeling z pieprzem 250 ml 

Wygładzająco-odżywczy peeling z pieprzem i olejkiem z trawy cytrynowej. 

Pieprz jest sprzymierzeńcem  w walce z cellulitem. Daje przyjemne uczucie ciepła i stymuluje 

krążenie krwi w naskórku. Trawa cytrynowa tonizuje i poprawia napięcie skóry, a delikatne 

kryształki cukru usuwają martwe komórki i wygładzają suche miejsca. 

Wzbogacony olejem migdałowym i kokosowym. Z dodatkiem witaminy E. 

Nadaje się do częstego stosowania i każdego rodzaju skóry. 

Dodatkowa korzyść: po złuszczeniu nie trzeba nakładać balsamu nawilżającego ani olejków 

do ciała. 

 

Netto: 250 ml 

 

Składniki: biały i brązowy cukier, czarny pieprz, olej migdałowy, olej kokosowy, oliwa z 

oliwek, olej z trawy cytrynowej i witamina E. 

 

INCI: Sucrose, Piper Nigrum Seed Powder, Cocos Nucifera oil, Prunus Dulcis Oil, Olea 

Europea Fruit oil, Cymbopogon Schoenanthus Oil, Тocopheryl Acetate. 

Wyprodukowano w Bułgarii przez Soap Factory 

MYDŁA 

 

Ręcznie robione naturalne mydło bryza - ylang-ylang 

Naturalne w 100%, ręcznie robione aromatyczne i odświeżające mydło do twarzy i ciała z 

olejkiem ylang-ylang i francuską różową glinką. Wzbogacone o olejek migdałowy i masło 

shea, tonizuje, zmiękcza i nawilża skórę.  

 

Składniki: olej palmowy, woda, *olej kokosowy, oliwa z oliwek, środek alkaliczny 

powodujący spienienie (nie jest obecny w produkcie końcowym), olej rycynowy, *olej 

migdałowy, masło shea, cukier, eteryczny olejek ylang-ylang, francuska różowa glinka. 

 



 

 

INCI: Elaeis Guineensis Oil, Aqua, Cocos Nucifera Oil*, Olea Europaea Oil, Sodium 

Hydroxide, Ricinus Communis Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Butyro Spermum Parkii 

Butter, Sucrose, Canaga Odorata Flower Oil, French Pinck Clay. 

* Składnik pochodzenia organicznego 

Netto: 110 g +/- 5% 

Wyprodukowano w Bułgarii przez Soap Factory 

 

Ręcznie robione naturalne mydło dla niemowląt 

Naturalne w 100% mydło dla niemowląt wzbogacone o olej migdałowy, ręcznie robione. 

Mydło tonizuje, zmiękcza, odżywia delikatną skórę dziecka. Może być używane od 

pierwszego dnia życia. Jest bezwonne, nie zawiera olejków eterycznych. Nagietek i rumianek 

działają kojąco na wrażliwą skórę dziecka, która jeszcze nie zbudowała bariery ochronnej. 

Składniki: olej palmowy, woda, *olej kokosowy, oliwa z oliwek, środek alkaliczny 

powodujący spienienie (nie jest obecny w produkcie końcowym), olej rycynowy, *olej 

migdałowy, cukier, ekstrakt z nagietka i rumianku. 

INCI: Elaeis Guineensis Oil, Aqua, Cocos Nuciferaoil*, Olea Europea Fruit oil, Sodium 

Hydroxide (saponifying agent– not present in the final product), Ricinus Camnunis Seed oil, 

Prunus Dulcis Oil*, Sucrose Calenula Officinalis Extract, Cammomilla Recutita Extract. 

*Składnik pochodzenia organicznego 

Netto: 110g +/- 5% 

Wyprodukowano w Bułgarii przez Soap Factory 

 

 

Ręcznie robione naturalne mydło imbir, marchew i miód 

Naturalne w 100%, ręcznie robione mydło do twarzy i ciała z miodem, marchewką i imbirem. 

Odświeża, nawilża i odżywia skórę. Wzbogacone olejkiem migdałowym. Odpowiednie dla 

każdego typu skóry. 



 

 

Składniki: Olej palmowy, sok z marchwi, olej kokosowy, oliwa z oliwek, środek alkaliczny 

powodujący spienienie (nie jest obecny w produkcie końcowym), olej rycynowy, olej 

migdałowy, masło shea, cukier, miód, imbir. 

INCI: Elaeis Guineensis Oil, Dulcus Carota Sativa Juice, Cocos Nucifera Oil, Olea Europaea 

Oil, Sodium Hydroxide, Ricinus Communis Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Butyro 

Spermum Parkii Butter, Sucrose, Honey, Zingiber Officinale Root Powder. 

* Składnik pochodzenia organicznego 

Netto: 110g +/- 5% 

Wyprodukowano w Bułgarii przez Soap Factory 

 

Ręcznie robione naturalne mydło kwiatowe - paczula, ylang-ylang 

Naturalne w 100%, ręcznie robione aromatyczne mydło do twarzy i ciała. Delikatnie 

oczyszcza i odświeża skórę, wzbogacone jest o masło shea i olej migdałowy. Odpowiednie 

dla każdego typu skóry. 

Składniki: olej palmowy, woda, *olej kokosowy, oliwa z oliwek, środek alkaliczny 

powodujący spienienie (nie jest obecny w produkcie końcowym), olej rycynowy, *olej 

migdałowy, masło shea, cukier, olejki eteryczne: paczula, ylang-ylang, pokrzywa, nagietek. 

INCI: Elaeis Guineensis Oil, Aqua, Cocos Nucifera Oil*, Olea Eoil, Sodium Hydroxide, 

Ricinus Communis Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Butyro Spermum Parkii Butter, 

Sucrose, Pogostemon Cablin Oil, Canaga Odorata Flower Oil, Urtica Dioica, Calendula 

Oficinalis Flower. 

* Składnik pochodzenia organicznego 

Netto: 110g +/- 5% 

Wyprodukowano w Bułgarii przez Soap Factory 

 

Ręcznie robione naturalne mydło pomarańcza i cynamon 



 

 

Naturalne w 100%, ręcznie robione mydło do twarzy i ciała wzbogacone o olejek 

cynamonowy i sproszkowaną skórkę pomarańczową. Masło shea i olej migdałowy nawilżają, 

odżywiają i tonizują skórę. Odpowiednie dla każdego typu skóry. 

Składniki: olej palmowy, woda, *olej kokosowy, środek alkaliczny powodujący spienienie 

(nie jest obecny w produkcie końcowym), olej rycynowy, *olej migdałowy, eteryczny olejek 

cynamonowy, sproszkowana skórka pomarańczowa, cynamon. 

INCI: Elaeis Guineensis Oil, Aqua, Cocos Nucifera Oil*, Olea Europea Fruit Oil, Sodium 

Hydroxide (saponifying agent– not present in the final product), Ricinus Camnunis Seed Oil, 

Prunus Dulcis Oil*, Sucrose, Buyro Spermum Parkii Butter*, Cinnamomum Zeylanicum Leaf 

Oil, Citrus Aurantium Dulcis Peel Powder, Cinnamomum Ceylon Ground. 

* Składnik pochodzenia organicznego 

Netto: 110 g +/- 5% 

Wyprodukowano w Bułgarii przez Soap Factory 

 

Ręcznie robione naturalne mydło słoneczne 

Naturalne w 100%, ręcznie robione mydło do twarzy i ciała, intensywnie nawilża, odżywia i 

tonizuje skórę. Wzbogacone o masło shea, olej migdałowy, ze świeżym zapachem 

eterycznego olejku z trawy cytrynowej. Odpowiednie dla każdego typu skóry. 

Składniki: olej palmowy, woda, *olej kokosowy, oliwa z oliwek, środek alkaliczny 

powodujący spienienie (nie jest obecny w produkcie końcowym),olej rycynowy, *olej 

migdałowy, eteryczny olejek z trawy cytrynowej, cukier, *masło shea, kurkuma, nagietek. 

INCI: Elaeis Guineensis Oil, Aqua, Cocos Nucifera oil*, Olea Europea Fruit oil, Sodium 

Hydroxide, Ricinus Camnunis Seed Oil, Prunus Dulcis Oil*, Cymbopogon Schoenantus Oil, 

Sucrose Buyro Spermum Parkii Butter*, Calenula Officinalis Extract, Curcuma Longa 

Powder. 

* Składnik pochodzenia organicznego 

Netto: 110 g +/- 5% 

Wyprodukowano w Bułgarii przez Soap Factory 



 

 

 

Ręcznie robione naturalne mydło ziołowe 

Naturalne w 100%, ręcznie robione mydło do twarzy i ciała wzbogacone o starannie 

wyselekcjonowane olejki i zioła. Masło shea intensywnie nawilża i odżywia skórę. W tym 

mydle łączą się aromaty olejków eterycznych z rozmarynu, lawendy, geranium. Odpowiednie 

dla każdego typu skóry. 

Składniki: olej palmowy, woda, *olej kokosowy, oliwa z oliwek, środek alkaliczny 

powodujący spienienie (nie jest obecny w produkcie końcowym), olej rycynowy, *olej 

migdałowy, *masło shea, cukier, olejki eteryczne: rozmaryn, lawenda, geranium, drzewo 

herbaciane, proszek z płatków róży, kurkuma, kwiaty nagietka lekarskiego,. 

INCI: Elaeis Guineensis Oil, Aqua, Cocos Nuciferaoil*, Olea Europea Fruit Oil, Sodium 

Hydroxide, Ricinus Camnunis Seed oil, Prunus Dulcis Oil*, Sucrose Buyro Spermum Parkii 

Butter*, Lavandula Officinalis Oil, Pelargonium Graveolens Oil, Melaleuca Alternifolia Leaf 

Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Rose Flower Powder*, Curcuma Longa Root Powder*, 

Calendula Officinalis Flowers. 

* Składnik pochodzenia organicznego 

Netto: 110 g +/- 5% 

Wyprodukowano w Bułgarii przez Soap Factory 

 

Ręcznie robione naturalne mydło zorza - drzewo sandałowe 

Naturalne w 100%, ręcznie robione mydło do twarzy i ciała z olejkiem z drzewa 

sandałowego. Wzbogacone o masło shea intensywnie nawilża i odżywia skórę. Odpowiednie 

dla każdego typu skóry. 

Składniki: olej palmowy, woda,*olej kokosowy, oliwa z oliwek, środek alkaliczny 

powodujący spienienie (nie jest obecny w produkcie końcowym), olej rycynowy,*olej 

migdałowy, cukier, masło shea, eteryczne olejki: drzewo sandałowe, bergamotka, lawenda. 

INCI: Elaeis Guineensis Oil, Aqua, Cocos Nucifera Oil*, Olea Europaea Oil, Sodium 

Hydroxide, Ricinus Communis Oil, Pamygdalus Dulcis Oil*, Sucrose, Butyro Spermum 



 

 

Parkii Butter, Santalum Album Oil, Citrus Aurantium Bergamia Oil, Lavandula Officinalis 

Oil. 

* Składnik pochodzenia organicznego 

 Netto: 110 g +/- 5% 

Wyprodukowano w Bułgarii przez Soap Factory 

 

Mydło lawenda i mak 

Intensywnie nawilżające i odżywcze mydło toaletowe z naturalnym antybakteryjnym 

działaniem lawendy. Dodane nasiona maku i kwiaty lawendy są naturalnym delikatnym 

środkiem złuszczającym. Wzbogacone olejem migdałowym. 

Skuteczne przy trądziku, podrażnieniach skóry i wypryskach. Aromatyczna codzienna 

pielęgnacja twarzy i ciała. Odpowiednie dla wszystkich rodzajów skóry.  

Składniki: olej palmowy, woda, *olej kokosowy Nucifera Olea Europea olej owocowy, 

wodorotlenek sodu (baza sodowa: środek zmydlający - nieobecny w produkcie końcowym), 

olej rycynowy, *olej migdałowy, cukier, *masło shea, olejek lawendowy, mak 

 

INCI: Elaeis Guineensis Oil, Aqua, Cocos Nucifera oil*, Olea Europea Fruit oil, Sodium 

Hydroxide, Ricinus Camnunis Seed oil, Prunus Dulcis Oil*, Sucrose Buyro Spermum Parkii 

Butter*, Lavandula Officinalis Oil, Papaver Rhoeas Seed 

* Składnik pochodzenia organicznego 

 Netto: 110 g +/- 5% 

Wyprodukowano w Bułgarii przez Soap Factory 

 

ŻELE DO MYCIA TWARZY 

 



 

 

Żel do mycia twarzy drzewo herbaciane, bergamotka i mięta 120 ml 

Lekki żel o łagodnym działaniu antyseptycznym. Odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry. 

Z wyraźnym działaniem uspokajającym na trądzik, egzemę i podrażnienie. 

Wzbogacony o czyste olejki eteryczne z drzewa herbacianego, bergamotki i mięty. 

Produkt jest w 100% naturalny i ręcznie robiony. Żel nie zawiera sztucznych konserwantów, 

SLS, barwników oraz perfum. 

SKŁADNIKI: woda, oleje: oliwa z oliwek, środek alkaliczny powodujący spienienie (nie jest 

obecny w produkcie końcowym) olej migdałowy *, olej słonecznikowy, olej rycynowy, olej 

kokosowy *. 

Olejki eteryczne z: drzewa herbacianego, bergamotki i mięty. 

* Składnik pochodzenia organicznego 

INCI: Aqua, Olea Europea Fruit oil, Potassium Hydroxide, Prunus Dulcis Oil*, Helianthus 

Annuus seed  oil, Ricinus Camnunis Seed Oil, Cocos Nucifera  Oil*, Melaleuca Alternifolia 

Leaf Oil, Citrus Aurantium Dulcis oil, Mentha Spicata Leaf Oil. 

Wyprodukowano w Bułgarii przez Soap Factory 

 

Żel do mycia twarzy ylang-ylang, geranium i lawenda 120 ml 

Lekki w 100% naturalny żel do mycia twarzy, wzbogacony olejem migdałowym, który 

odżywienia skórę. Delikatnie myje i nawilża. Działa łagodnie tonizująco i równoważąco 

dzięki zawartym ziołowym olejkom eterycznym. 

Z olejkami eterycznymi z ylang-ylang, geranium i lawendy. 

Odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry. 

 

SKŁADNIKI: woda, oliwa z oliwek, środek alkaliczny powodujący spienienie  (nie jest 

obecny w produkcie końcowym), *olej migdałowy, olej słonecznikowy, olej rycynowy, *olej 

kokosowy, olejki eteryczne z lawendy, geranium i ylang-ylang. 

* Składnik pochodzenia organicznego 

INCI: Aqua, Olea Europea Fruit oil, Potassium Hydroxide Prunus Dulcis Oil*, Helianthus 

Annuus seed oil, Ricinus Camnunis Seed oil, Cocos Nucifera oil*, Lavandula Oil, 

Pelargonium Graveolens Oil, Canaga Odorata Flower Oil, Geraniol* , Linalool* , 

Citronellol*.  

Wyprodukowano w Bułgarii przez Soap Factory 

 



 

 

KREMY POD OCZY 

 

Odżywczy krem pod oczy na noc 15 ml 

 

Intensywnie odżywczy i tonizujący krem pod oczy na noc zawierający tylko naturalne 

składnikami. Bogaty w witaminy i przeciwutleniacze, pomaga zachować elastyczność skóry i 

młodzieńczy wygląd. Odżywia delikatną skórę wokół oczu.  

Odpowiedni dla skóry normalnej i mieszanej. 

 

Na jego działanie wpływa z 6 cennych składników: 

Olej z mango – pomocny w utrzymaniu elastyczności skóry, wygładza drobne zmarszczki. 

Zawiera witaminy A, E, C, D i grupę B, kwas foliowy i minerały, żelazo, potas, wapń i 

magnez. 

Olej jojoba - jeden z najbogatszych olejków. Zawiera witaminy A, E i D. Działa nawilżająco i 

regenerująco. 

Olejek z dzikiej róży, silny przeciwutleniacz, jedno z najbogatszych źródeł witamin A i C, 

stymuluje produkcję własnego kolagenu i przyspiesza proces regeneracji skóry. Głęboko 

nawilża i skutecznie zmniejsza pigmentację. 

Olejek kameliowy - zmniejsza obrzęki i cienie wokół oczu, wygładza drobne zmarszczki. 

Olej rumiankowy - o wyraźnych właściwościach przeciwutleniających, łagodzi wrażliwą 

skórę i pomaga wypłycić zmarszczki. 

Witamina E jest silnym przeciwutleniaczem, który pomaga zwalczać wolne rodniki. 

 

    100% aktywnych składników 

    100% naturalny produkt 

    Bez wody, konserwantów, emulgatorów, stabilizatorów i szkodliwych chemikaliów. 

 

Netto: 15 ml 

Składniki: masło z nasion Mangifera indica *, olej z nasion Simmondsia chinensis *, olej z 

owoców Rosa canina, olej z liści Camellia sinensis, olej z kwiatów Chamomilla recutita, 

octan tokoferylu, geraniol ** 

* Certyfikowane składniki organiczne 

** naturalnie obecne w olejku eterycznym 

 

INCI: Mangifera Indica Seed Butter*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Rosa Canina Fruit 

Oil, Camellia Sinensis Leaf Oil, Chamomilla Recutita Flower Oil, Tocopheryl Acetate, 

Geraniol** 

Wyprodukowano w Bułgarii przez Soap Factory 



 

 

 

Rewitalizujący krem pod oczy na noc 15 ml 

 

Krem na noc wygładza drobne zmarszczki i przywraca skórze elastyczność podczas snu. 

Zawiera cenne oleje odpowiednie dla skóry suchej lub dojrzałej. Dzięki całkowicie 

naturalnym składnikom krem intensywnie odżywia i nawilża suche miejsca. Zapobiega 

pojawianiu się nowych zmarszczek i spłyca stare. 

Odpowiedni dla suchej lub dojrzałej skóry 

Na jego działanie wpływa 6 cennych składników: 

Olejek tamanu - jego silne działanie przeciwstarzeniowe wynika z jego zdolności do 

regeneracji i odnowy naskórka. 

Olej arganowy - silny przeciwutleniacz, nawilża suchą skórę i poprawia elastyczność. 

Masło Shea - łagodzi i nawilża suchą skórę, pomaga wygładzić zmarszczki. Dostarcza skórze 

cenne witaminy - A, E i F, odżywia i odświeża. 

Olej makadamia - poprawia regenerację i nawilżenie skóry. Pomaga zmniejszyć 

zaczerwienienia oraz wygładza drobne zmarszczki. 

Olejek z dzikiej róży, silny przeciwutleniacz, jedno z najbogatszych źródeł witamin A i C, 

stymuluje produkcję własnego kolagenu i przyspiesza proces regeneracji skóry. Głęboko 

nawilża i skutecznie zmniejsza pigmentację. 

Olejek Neroli - cudowny olejek eteryczny dla wrażliwej i delikatnej skóry. Olejek Neroli 

łagodzi i napina delikatną skórę pod oczami. Ma delikatny, zmysłowy aromat. 

 

    100% aktywnych składników 

    100% naturalny produkt 

    Bez wody, konserwantów, emulgatorów, stabilizatorów i szkodliwych chemikaliów. 

 

Netto:15 ml 

 

Składniki: butyro spermum parkii *, olej Argania spinosa *, olej z nasion Calophyllum 

inophyllum *, olej z nasion makadamia integrifolia *, olej z owoców róży canina, octan 

Tocoheryl, olejek z kwiatów cytrusowych aurantium, linalol **, limonen ** 

* Certyfikowane składniki organiczne 

** naturalnie obecny w olejku eterycznym 

 

INCI: Butyro Spermum Parkii*, Argania Spinosa Kernel Oil*, Calophyllum Inophyllum 

Seed Oil*, Macadamia Integrifolia Seed Oil*, Rosa Canina Fruit Oil, Tocoheryl Acetate, 

Citrus Aurantium Flower Oil, Linalool**, Limonene** 

 

Wyprodukowano w Bułgarii przez Soap Factory 

 

POMADKI OCHRONNE 



 

 

 

Pomadka ochronna do ust pomarańcza i cynamon 5 g 

 

Organiczna pomarańczowa pomadka do ust odżywia i tonizuje suche i popękane wargi. 

Zawiera odżywczy składnik aktywny - masło shea, nawilża i sprawia, że usta stają się 

miękkie i elastyczne. 

Z aromatem pomarańczy i cynamonu! Naturalny wskaźnik ochrony przeciwsłonecznej - SPF 

8. 

Netto: 5 g 

Składniki: masło kakaowe *, masło shea *, olej kokosowy *, oliwa z oliwek *, wosk 

pszczeli, witamina E, olejki eteryczne z pomarańczy i cynamonu.  

* Certyfikowane składniki organiczne  

INCI: Theobroma Cacao Seed Butter*, Butyro Spermum Parkii Butter*, Cocosnucifera 

Oil*, Olea Europaea Oil*, Cera Alba, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Tocopherol, Cinnamonum 

Zeylanicum Leaf Oil, **Citral; *Certified Bio;  ** from essential oils 

Wyprodukowano w Bułgarii przez Soap Factory 

 

Pamadka ochronna pomarańczowa 5 g 

Intensywnie nawilża, odżywia i chroni usta. Przynosi ulgę przy suchych lub popękanych 

wargach z powodu działania czynników klimatycznych lub leków. Ma świeży pomarańczowy 

aromat. Naturalny wskaźnik ochrony przeciwsłonecznej - SPF 8. 

Netto: 5 g 

Składniki: masło kakaowe *, masło shea *, olej kokosowy *, oliwa z oliwek *, wosk 

pszczeli, witamina E, olejek eteryczny z pomarańczy. 

* Certyfikowane składniki organiczne  

INCI: Theobroma Cacao Seed Butter*, Butyro Spermum Parkii Butter*, Cocosnucifera 

Oil*, Olea Europaea Oil*, Cera Alba, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Tocopherol, 

**Citral;   *Certified Bio;  ** from essential oils 

 Wyprodukowano w Bułgarii przez Soap Factory 



 

 

 

Pomadka ochronna do ust ziołowa 5 g 

Zapewnia codzienny komfort i ochronę. Nawilża, odżywia i chroni usta przed szkodliwymi 

wpływami zewnętrznymi. Odżywcze składniki aktywne - masło kakaowe i masło shea w 

połączeniu z dobroczynnym działaniem rozmarynu i lawendy regenerują popękane usta. 

Z delikatnym i zmysłowym aromatem rozmarynu i lawendy. Naturalny wskaźnik ochrony 

przeciwsłonecznej - SPF 8. 

 

Netto: 5 g 

 

Składniki: masło kakaowe *, masło shea *, olej kokosowy *, oliwa z oliwek *, wosk 

pszczeli, witamina E, olejki eteryczne z rozmarynu i lawendy. 

 

* Certyfikowane składniki organiczne 

 

INCI: Theobroma Cacao Seed Butter*, Butyro Spermum Parkii Butter*, Cocosnucifera Oil*, 

Olea Europaea Oil*, Cera Alba, Lavandula Angustifolia Oil, Rosmarinus Officinalis Oil   

Wyprodukowano w Bułgarii przez Soap Factory 

 

CENNIK 

L.P. Nazwa produktu Cena hurtowa 

 netto w PLN 
1 Naturalny krem do twarzy z olejkiem z owoców 

dzikiej róży 60 g 
38,00 

2 Naturalny krem do twarzy z ekstraktem z nagietka i 

olejkiem z rumianku 60 g 
36,00 

3 Naturalny krem do twarzy - masło shea z 

olejkiem różanym 60g 

46,00 

4 Dezodorant naturalny bezzapachowy 75 g 24,00 

5 Dezodorant – limonka i bergamotka 75 g 24,00 

6 Dezodorant – drzewo sandałowe 75 g 24,00 

7 Naturalny peeling kawowy 250 ml 25,00 

8 Naturalny peeling pomarańczowy 250 ml 25,00 

9 Naturalny peeling kokosowy 250 ml 25,00 



 

 

10 Naturalny peeling z pieprzem 250 ml 25,00 

11 Ręcznie robione naturalne mydło dla niemowląt 

110g +/- 5% 

12,00 

12 Ręcznie robione naturalne mydło bryza - ylang-

ylang 110g +/- 5% 

12,00 

13 Ręcznie robione naturalne mydło imbir, marchew 

i miód 110g +/- 5% 

12,00 

14 Ręcznie robione naturalne mydło kwiatowe - 

paczula, ylang-ylang 110g +/- 5% 

12,00 

15 Ręcznie robione naturalne mydło pomarańcza i 

cynamon 110g +/- 5% 

12,00 

16 Ręcznie robione naturalne mydło słoneczne 110g 

+/- 5% 

12,00 

17 Ręcznie robione naturalne mydło ziołowe 110g 

+/- 5% 

12,00 

18 Ręcznie robione naturalne mydło zorza - drzewo 

sandałowe 110g +/- 5% 

12,00 

19 Mydło lawenda i mak 110g +/- 5% 12,00 

20 Żel do mycia twarzy 120 ml 

 

20,00 

21 Żel do mycia twarzy 120 ml 

 

20,00 

22 Odżywczy krem pod oczy na noc 15 ml 

 

30,00 

23 Rewitalizujący krem pod oczy na noc 15 ml 

 

30,00 

24 Pomadka ochronna do ust pomarańcza i cynamon 

5 g 

11,80 

25 Pamadka ochronna pomarańczowa 5 g 11,80 

26 Pomadka ochronna do ust ziołowa 5 g 11,80 

 

Koszt dostawy według cennika firmy kurierskiej DPD 


