
MYDLÁRNA NA PÁLAVSKÉM VRŠKU 

ručne vyrábané 
prírodné produkty zo srdca Pálavy 

zo
100% BIO 

olejov najvyššej kvality 



PRÍRODNÉ  TUHÉ PARFÉMY   6 ml 
dobre sa vstrebávajú do pokožky, nezanechávajú mastné fľaky, neobsahujú alkohol, farbivá 

ani chemické konzervanty 
 aplikujte na pulzné body  - zápästia, za uši, krk, lakťovú jamku, výstrih a pod. , 

 parfém sa uvoľňuje v reakcii na telesné teplo 

Ranná rosa     
svieža kvetinová vôňa s jemným podtónom citrónu,
 Zloženie INCI: 
Butyrospermum Parki Butter (bambucké maslo), Beeswax
(včelí vosk), Parfum, Citrus Limon Peel Oil (esenciálny 
olej citrón), Citrus Grandis Seed Extract (výťažok 
z grapefruitových jadier)

Citrus 
svieža vôňa citrusových plodov mandarínky, 
citrónu, citrónovej trávy, pomaranča , svieža, 
ľahká vôňa
Zloženie INCI: 
Butyrospermum Parki Butter (bambucké maslo), Beeswax
(včelí vosk), Citrus Limon Peel Oil (esenciálny olej 
citrón), Citrus Nobilis Oil (esenciálny olej mandarínka), 
Citrus Sinensis Fruit Extract (esenciálny olej pomaranč), 
Citrus Grandis Seed Extract (výťažok z grapefruitových 
jadier) 

Zvodná túžba
sladšia kvetinová vôňa, vôňa je veselá hravá a 
podmanivá 
Zloženie INCI: 
Butyrospermum Parki Butter (bambucké maslo), Beeswax
(včelí vosk), Citrus Limon Peel Oil (esenciálny olej 
citrón),  Litsea Cubeba Fruit Oil (esenciálny olej Litsea 
cubeba), Citrus Grandis Seed Extract (výťažok 
z grapefruitových jadier) 

Letná lúka 
jemná, svieža letná vôňa, esenciálny olej bergamot
vanilka dodávajú prvky exotiky a zmyselnosti
Zloženie INCI: 
Butyrospermum Parki Butter (bambucké maslo), Beeswax
(včelí vosk), Citrus aurantium bergamia Fruit Oil 
(esenciálny olej bergamot), Citrus Aurantifolia Oil 
(esenciálny olej limeta) , Citrus Sinensis Fruit Extract 
(esenciálny olej pomaranč),Vanilla Planifolia Flower 
Extract (esenciálny olej vanilka), aj. Citrus Grandis Seed 
Extract (výťažok z grapefruitových jadier) 

Príjemnou alternatívou je naniesť tuhý parfém na vonné drevo, dôkladne votrieť
do povrchu, môžete zavesiť kamkoľvek (do skrine, k počítaču, položiť v izbe) v

byte, aby ste cítili nádhernú vôňu  



PRÍRODNÉ BALZAMY NA PERY 10 ml
balzam hydratuje a regeneruje, ideálny pre suché a popraskané pery

obsah kelímku je 2xväčší ako u bežných aplikátorov

MED a LITSEA CUBEBA 
opojná , kvetinovo-citrónová vôňa
esenciálny olej z litsea cubeba osviežuje, jeho 
vôňa dodáva optimistickú náladu, nádej, 
povzbudzuje, protistresový,  
Zloženie INCI: 
Olea Europaea Fruit Oil (olivový olej), Beeswax (včelí 
vosk), Mel (včelí med), Citrus Grandis Seed 
Extract (výťažok z grepfruitových jadier), Litsea Cubeba 
Fruit Oil (prírodný etérický olej z Litsea Cubeba ) 
litsea cubeba – vavrín kubébový – čínsky tropický strom, 

MED a LEVANDUĽA 
hydratuje a regeneruje, sladká bylinková vôňa, 
upokojujúce, antiseptické a relaxačné účinky, 
ideálny na odstránenie stresu a a úzkosti
Zloženie INCI: 
Olea Europaea Fruit Oil (olivový olej), Beeswax (včelí 
vosk), Mel (včelí med), Citrus Grandis Seed 
Extract (výťažok z grapefruitových jadier), Lavandula 
Angustifolia Oil (prírodný etérický olej z levandule) 

PRÍRODNÁ VÝŽIVNÁ MASŤ s koenzýmom  Q 10
obsah balení  30 ml a 50 ml 

vhodná k starostlivosti nielen o suchú a 
popraskanú pokožku ale aj pre ostatné typy pleti.
Pomáha k rýchlejšiemu hojeniu a udržuje pleť 
príjemné hydratovanú a v dobrej kondícii. 
Vďaka pridaným výživným olejom a českým včelím 
voskom udržuje pokožku napnutú a vyživovanú. 
Vhodná pre ženy aj pre mužov.
POUŽITIE: 
ideálna na suché, popraskané ruky, tvár, oblasť 
tváre pod očami, na celé telo. 
Stačí naniesť malé množstvo , zo začiatku vytvorí 
jemný film , ale rýchlo a dobre sa vstrebáva , 
zanecháva príjemný, jemný pocit .
Esenciálne oleje pôsobia veľmi harmonicky.
Zloženie INCI: 
Olea Europaea Fruit Oil (olivový olej), Beeswax (včelí 
vosk), Macadamia Ternifolia Seed Oil (makadamiový 
olej),
Simmondsia Chinensis Seed Oil & Hydrogenated 
Vegetable Oil (jojobový vosk), Hydrogenated vegetable 
oil - Olea Europa - Tocopherol (olivové 
maslo), Ubiquinone (koenzym Q 10) , Citrus Grandis 
Seed Extract (výťažok z grapefruitových jadier), 
Pelargonium graveolens Flower Oil (esenciálny olej 
geránium), Citrus Limon Peel Oil(esenciálny olej citrón). 



TUHÉ MYDLÁ  95 g (+/-5%)
balené v kompostovateľnej fólii

na výrobu mydiel je používaný len čistý palmový tuk z kontrolovaného ekologického
poľnohospodárstva, palmy rastú na plantážach, ktoré nevznikli vyrúbaním tropického

pralesa

LEVANDUĽOVÝ KVET 
vhodné pre všetky typy pleti, zvlášť pre suchý typ
pleti, vyživuje, udržuje pokožku jemnú a 
hydratovanú, krásna vôňa levandule
mydlo je vyrábané metódou za studena, 
doba zrenia na drevených roštoch je 5 týždňov, 
ručne krájané 
Zloženie INCI: 
Sodium Olivate (olivový olej), Aqua (voda), Sodium 
Cocoate (kokosový olej), Sodium Palmate (palmový olej),
Sodium Grapeseedate (olej z vínnych hrozien), Sodium 
Shea Butterate (bambucké maslo), Vitis Vinifera Seed Oil 
(olej z vínnyh hrozien), Lavandula Angustifolia Oil 
(esenciálny olej z levandule),  Lavandula 
Angustifolia Flower (sušené kvety levandule), Citrus 

Grandis Seed Extract (vý ažok z grapefruitových jader).ť  

Rozmarínový vánok 
podmanivá korenistá vôňa rozmarínu s nádychom 
sviežej drevitej  živice posilňuje organizmus, 
pomáha rozprúdiť energiu a krvný obeh, zlepšuje 
koncentráciu , účinný pri únave 
mydlo je vyrábané metódou za studena, 
doba zrenia na drevených roštoch je 5 týždňov, 
ručne krájané 
Zloženie INCI: 
Sodium Olivate (olivový olej), Aqua (voda), Sodium 
Cocoate (kokosový olej), Sodium Palmate (palmový 
olej), Olea Europaea Fruit Oil (extra panenský olivový 
olej), Rosmarinus Officinalis Leaf Oil (esenciálny olej 
rozmarín), Rosmarinus Officinalis Leaf (sušený 
rozmarín), Citrus Grandis Seed Extract (vý ažok z ť
grapefruitových jader). 

Mesiačikový kvet 
čistá, prírodná energia z mesiačika lekárskeho a s 
tropickou vôňou lemongrass a limetky, ktorý 
osviežuje, prečisťuje a pomáha pri koncentrácii
Zloženie INCI: 
Sodium Olivate (olivový olej), Aqua (voda), Sodium 
Cocoate (kokosový olej), Sodium Palmate (palmový 
olej), Olea Europaea Fruit Oil (extra virgin olivový olej), 
Calendula Officinalis Flower (kvet mesiačika lekárskeho),
Cymbopogon Schoenanthus Oil (esenciálny olej 
lemongrass), Citrus Aurantifolia Oil (esenciálny olej 
limetka), Citrus Grandis Seed Extract (výťažok z 
grapefruitových jader). 



TUHÉ MYDLÁ  95 g (+/-5%)
balené v kompostovateľnej fólii

na výrobu mydiel je používaný len čistý palmový tuk z kontrolovaného ekologického
poľnohospodárstva, palmy rastú na plantážach, ktoré nevznikli vyrúbaním tropického

pralesa

Kamilkový kvet 
jemná vôňa s  hojivou a upokojujúcou silou kamiliek
obohatená zvláčňujúcimi a výživnými účinkami 
olivového oleja pôsobí blahodárne na citlivú a 
poranenú pokožku  
Zloženie INCI: 
Sodium Olivate (olivový olej), Aqua (voda), Sodium 
Cocoate (kokosový olej), Sodium Palmate (palmový 
olej), Olea Europaea Fruit Oil (extra panenský olivový 
olej), Chamomilla Recutita Flower (sušené kvety 
kamiliek), Chamomilla recutita Flower Oil 
(esencilány olej kamilky modré),Citrus Grandis Peel Oil 
(esencilány olej grapefruit), Citrus Grandis Seed 
Extract (výťažok z grapefruitových jadier). 

Lúčny kvet 
úžasne voňajúce, jemné, regeneračné mydlo s 
vysokým obsahom mandľového oleja vhodné pre 
všetky typy pokožky, zvlášť suchú
Zloženie INCI: 
Sodium Olivate (olivový olej), Aqua (voda), Sodium 
Cocoate (kokosový olej), Sodium Palmate (palmový 
olej), Goat Milk/
Caprae Lac (kozie mlieko) , Sodium Sweet Almondate 
(mandľový olej), Sodium Shea Butterate (bambucké 
maslo),
Litsea Cubeba Fruit Oil (prírodní esenciálny olej z Litsea 
Cubeba ), Cananga Odorata Flower Oil (esenciálny olej 
ylang-ylang), Rosa Centifolia Flower (kvet ruže), Citrus 
Grandis Seed Extract (výťažok z grapefruitových 
jadier), Calendula Officinalis Flower (kvet 
mesiačiku), Centaurea Cyanus Flower (kvet chrpy), Bellis 
Perennis Flower (kvet sedmokrásky) 

Kozia lúka
vhodné pre všetky typy pleti, najmä suchú, naviac 
krásne voní a vďaka čerstvému koziemu mlieku je 
veľmi jemné
Zloženie INCI: 
 Sodium Olivate (olivový olej), Aqua (voda), Sodium 
Cocoate (kokosový olej), Sodium Palmate (BIO palmový 
olej), Goat Milk/Caprae Lac (kozíe mlieko) , Sodium Shea
Butterate (bambucké maslo),Sodium Safflowerate (olej ze 
světlice barvířské), Borago Officinalis Seed Oil 
(brutnákový olej),  Calluna vulgaris (vres), Lavandula 
Angustifolia Oil (esenciálny olej levanduľa, Vanilla 
Planifolia Flower Extract (BIO esenciálny olej vanilka), 
Cymbopogon Martini Oil (esenciálny olej palmarosa), 
Citrus Grandis Seed Extract (výťažok z grapefruitových 

jader). 



TUHÉ MYDLÁ  95 g (+/-5%)
balené v kompostovateľnej fólii

na výrobu mydiel je používaný len čistý palmový tuk z kontrolovaného ekologického
poľnohospodárstva, palmy rastú na plantážach, ktoré nevznikli vyrúbaním tropického

pralesa

Pálavská záhrada 
jedno z najobľúbenejších mydiel zlatavej farby 
prevoňanej letnými kvetmi s hydratačným 
avokádovým olejom a bambuckým maslo a 
regenračnými účinkami olejov z mrkvy a 
pšeničných klíčkov, vhodné pre všetky typy 
pokožky 
Zloženie INCI: 
Sodium Olivate (olivový olej), Aqua (voda), Sodium 
Cocoate (kokosový olej), Sodium Palmate (palmový olej),
Butyrospermum Parkii Butter (bambucké maslo), Persea 
Gratissima Oil (avokádový olej), Helianthus Annuus Seed 
Oil & Beta-Carotene (mrkvový olej), Triticum Vulgare 
Germ Oil (olej z pšeničných klíčkov), Pelargonium 
graveolens Flower Oil (esenciálny olej 
geránium), Lavandula Angustifolia Flower 
Oil (esenciálny olej levanduľa), Bixa Orellana Seed 
Extract (urucum), Citrus Grandis Seed Extract (výťažok 

z grapefruitových jader) 

Pálavské hrozno 
príjemná kvetinová, korenistá vôňa vytvorená 
spojením kvalitného pálavského bio vína odrody 
tramín červený so sušenými jadierkami vinnej 
révy, obohatené výživnými olejmi z vínnych 
hrozien, slnečnice a vybraných esenciálnych olejov
, vhodný pre všetky typy pokožky, výťažok z 
jadierok pôsobí ako jemný píling, vyživuje a 
masíruje pokožku
Zloženie INCI: 
Sodium Olivate (olivový olej), Aqua (voda), Sodium 
Cocoate (kokosový olej), Sodium Palmate (palmový olej),
Sodium Shea Butterate (bambucké maslo), Sodium 
Castorate (ricinový olej), Vitis Vinifera Vine Extract (biele
bio víno Tramín červený), Sodium Grapeseedate (Olej z 
hroznových jadierok), Sodium Sunflowerseedate 
(slnečnicový olej), Grapeseed (hroznové jadierka), 
Cinnamomum Zeylancium Bark Oil (esenciálny olej 
škorice), Cymbopogon Flexuosus Herb Oil (esenciálny 
olej lemongrass), Vanilla Planifolia Flower Extract 
(esenciálny olej extrakt vanilky), Myristica Fragrans 
(esenciálny olej muškátový oriešok), Citrus Grandis Seed 

Extract (výťažok z grapefruitových jadier). 



ŠUMIVÁ KÚPEĽ   40 g
šumivú kúpeľ vhoďte do vane s vodou, kde začne šumieť a postupne sa rozpúšťať,

pričom sa uvoľnia výživné a esenciálne oleje,
rozvinú sa sušené kvety  

Jazmín a ruža 
určená pre všetkých milovníkov voňavých 
a relaxačných kúpeľov, 
obsahuje olej z lieskových orieškov, 
sušené kvety jazmínu a ruže
Zloženie INCI: 
Sodium bicarbonate (sóda), citric acid (kyselina 
citrónová), Corylus Avellana Seed Oil (olej z lieskových 
orieškov), parfum, aqua (voda), Jasminum Officinale 
Flower (kvet jazmínu), Citrus Limon Peel Oil (esenciálny 
olej citrón), CI 77007 (prírodný minerálny oxid), Rosa 
Centifolia Flower (sušená ruža) 

Levanduľa 
určená pre všetkých milovníkov voňavých 
a relaxačných kúpeľov, 
obsahuje extra panenský olivový olej, 
sušené kvety levandule a 100% prírodný 
esenciálny levanduľový olej 
Zloženie INCI: 
Sodium bicarbonate (sóda), citric acid (kyselina 
citrónová), olea europaea fruit oil (panenský olivový olej),
lavandula angustifolia flower (sušený kvet 
levandule), Lavandula angustifolia oil (esenciálny olej 
levandule, aqua (voda), CI 77007 (prírodný minerálny 
oxid). 

 



Avokádový olej má veľký obsah proteínov, aminokyselín, a vitamínov A, D, E, 
preto má výrazné terapeutické vlastnosti pre pokožku, ktorú zvláčňuje a lieči. Regeneruje bunky, lieči suchú a šupinatú 
kožu a pomáha jej udržať s ipotrebnú vlhkosť.  

Bambucké maslo je  už dlho známe svojimi priaznivými účinkami na pokožku, ktorú hydratuje, vyživuje, zjemňuje a 
chrámi proti nepriaznivému počasiu. 
Obsahuje vitamíny A, E a F často používané v kozmetike ako pestujúce a skrášľujúce zložky. 

BIO Esenciálny olej vanilka s typicky teplou, sladkastou vôňou dokáže odbúravať každodenný stres. 

Esenciálny olej z lemongrass osviežuje, prečisťuje a pomáha pri koncentrácii.     

Esenciálny olej levanduľa má osobitú sladkú bylinkovú, jemnú a ľahko kvetinovú vôňu. Je všestranne upokojujúci, 
hojivý a analgetický na pokožku.

Esenciálny olej Limetka podporuje ducha, má protivírusové, antiseptické a antibakteriálne účinky, pomáha pri 
nervovom napätí, osviežuje a posilňuje koncentráciu. 

Esenciálny olej z Listea cubeba osviežujeho, jeho vôňa dodáva optimistickú náladu, nádej, povzbudzuje  

Esenciálny olej Muškátový oriešok má korenistú vôňu s teplým drevitým nádychom. Olej je antiseptický, 
podporuje krvný obeh a pomáha pri reumatizme.

Esenciálny olej palmarosa má príjemnú vôňu a úžasné antiseptické a protiplesňové účinky. Odstraňuje depresiu, 
nespavosť a má upokojujúce účinky.  

Esenciálny  olej z rozmarínu má príjemnú korenistú bylinkovú vôňu, pripomína skôr vôňu medzi rozmarínom a 
mätou. Posilňuje organizmus, pomáha rozprúdiť energiu a krvný obeh, prehrieva, zlepšuje koncentráciu a pamäť, 
účinný pri melanchólii, únave a psychickom vyčerpaní. Posulňuje pamäť a uľahčuje sústredenie.  
(Rozmarín je známy pre svoj vysoký obsah silíc a trieslovín, prináša telu veľa liečebných a povzbudzujúcich účinkov.) 

Esenciálny olej Vanilka s typicky teplou, sladkastou vôňou dokáže odbúravať každodenný stres.  

Éterický olej geránium má exotickú ťažšiu vôňu s korenistým nádychom. Je protizápalový, upokojujúci a hojivý 
pre pokožku.   

Éterický olej z harmančeku modrého (kamilky) je analgetický a hojivý, používaa sa na alergie, ekzémy a iné 
kožné defekty.  (kamilky kvet je známy svojimi liečivými a upokojujúcimi účinkami na citlivú a poranenú pokožku.)

Éterický olej z grapefruitu má prijemnú korenistú vôňu, olej má očisťujúce účinky a pomáha pri vylučovaní 
toxínov. 

Extra panenský olivový olej je malý tekutý zázrak. Je veľmi vhodný pre suchú, podráždenú, alergickú, 

poranenú či inak poškodenú pokožku. Možno ho doporučiť aj ako starostlivosť o veľmi jemnú pokožku. 
Obsahuje totiž okrem vitamínu E, ktorý telo chráni pred voľnými radikálmi a zabraňuje predčasnému starnutiu kože aj 
vitamín A, ktorý zjemňuje pokožku a napomáha pri tvorbe nových buniek. 

Mandľový olej je bohatý na  všetky základné živiny: proteíny, celý komplex esenciálnych aminokyselín, tuk, kyselinu
linolovú, uhľohydráty, vitamíny, minerály. 
Rýchlo sa vstrebáva do pokožky, upokojuje, zmäkčuje a zvláčňuje pokožku. 
Má veľmi dobré účinky na suchú, citlivú a starnúcu pokožku.

Mrkvový olej, podobne ako beta-karotén, má vysoký obsah vitamínov A, B, C a E. Pôsobí blahodárne na unavenú 
pleť, má vyživuje pokožku a pomáha zachovať jej pružnosť.   

Olej z pšeničných klíčkov obsahuje vitamíny A, B a najvyššie množstvo vitamínu E, čo z neho robí najlepším 
olejom proti predčasnému starnutiu pleti. Je účinným regeneračným prostriedkom pre suchú a hlavne zrelú pleť.     


