
Biolù Solidi

Organické citrónové mydlo

Univerzálny čistiaci, čistiaci   prostriedok pre ľudí i domácnosť
 
Skutočné univerzálne mydlo

 Nulový plast, voľne ložený a bez obalu
 Bez povrchovo aktívnych látok *, SLES, SLS, palmového oleja 
 Organické a vegánske
 Rešpektujte pH pokožky

 Úplne biologicky odbúrateľný 

Popis
Pravé rastlinné mydlo bez povrchovo aktívnych látok *, 
obohatené o BIO botanický extrakt z citrónu, hĺbkovo čistí póry a
zabraňuje nečistotám. Redukuje prebytočný maz tým, že zabraňuje
nevzhľadne lesklému vzhľadu a hydratuje pokožku vďaka  frakcii
obsiahnutého olivového oleja. Výsledkom je intenzívne vyčistená a matná
pokožka, mimoriadne hladká a jemná.Ideálne pre zmiešanú pleť na čistenie tváre, rúk a celého tela.
Univerzálne za studena spracované a ručne rezané mydlo, výlučne taliansky výrobok. 

Odporúča sa aj na umývanie riadu, fliaš na vodu, umývateľných povrchov, dverí, roliet,  jemných kamenných a mramorových 
povrchov.

* Prírodné mydlo bez ďalších pridaných povrchovo aktívnych látok.

POUŽITIE 
pre osobnú starostlivosť/hygienu:

 Tvár
 Ruky
 Telo

Navlhčite pokožku. Naneste mydlo. Masírujte malými krúživými pohybmi a opláchnite. Skladujte na suchom mieste. Zabráňte 
kontaktu s očami. 
Pre domácu starostlivosť:

 Umývanie riadu, hrncov a panvíc
 Opakovane použiteľné fľaše a riad
 Umývateľné povrchy v kúpeľni a kuchyni
 Dvere, nábytok a drevo
 Rolety  
 Povrchy z kameňa a mramoru

Mydlo potierajte vlhkou špongiou, až kým nevznikne mäkká pena. Používa sa na ručné umývanie riadu  a všetkých umývateľných 
povrchov v domácnosti. Opláchnite. Používanie tohto mydla na čistenie domácnosti nemá žiadne kontraindikácie. Mydlo skladujte v 
suchu na miske  na mydlo - mydlo vydrží dlho.                                                      
200 praní

ZLOŽENIE: 
Olivan sodný, ricinoleát sodný, aqua, ovocný olej z citrusových plodov *, glycerín, diacetát glutamátu sodného, parfum **, limonén 
**, citral **, CI 75130 ***.
* BIO
** z prírodných éterických olejov
*** prírodného pôvodu, betakarotén. 
99,8% prírodného pôvodu z celkového množstva 

ZÁRUKY 
               

 Rastlinná receptúra + organické botanické extrakty
 COSMOS NATURAL certifikované - BDIH
 Úplne biologicky odbúrateľný
 Vhodné pre vegánov - bez krutosti
 Testované na nikel <1PPM
 Dermatologicky testované 

BEZ / NEOBSAHUJE 
Minerálne oleje, parafíny, vazelína, syntetické vosky a estery, glykoly, silikóny, PVP a syntetické filmotvorné látky, syntetické 
zahusťovadlá, akryláty, karboméry, PEG a PPG, zdroje amínov, EDTA, BHA / BHT, bez parabénov, izotiazolinóny, zdroje 
formaldehydu, halogenidov, farbív, etylalkoholu, GMO 



Biolù Solidi

Organické olivové mydlo
Univerzálny čistiaci prostriedok, antioxidant aj proti starnutiu pre ľudí i pre domácnosť

 Skutočné univerzálne mydlo
 Nulový plast, voľne ložený a bez obalu
 Bez povrchovo aktívnych látok *, SLES, SLS, palmového oleja 
 Organické a vegánske
 Rešpektujte pH pokožky
 Úplne biologicky odbúrateľné


Popis

Pravé rastlinné mydlo bez povrchovo aktívnych látok *, obohatené o BIO
výťažok z čerstvých olivových listov s antioxidačnými, protizápalovými
vlastnosťami a  aj proti starnutiu. Vynikajúci pre každodennú   krásy
pokožky,  ako čistiaci prostriedok pre kúpeľňu a tvár. Veľmi jemné a
zároveň skutočne účinné ako mydlo na odličovanie a ako mydlo na holenie. Nezanecháva na pokožke mastné zvyšky a je ideálny pre 
všetky vekové skupiny a pre všetky typy pleti, vrátane citlivej a detskej. Univerzálne za studena spracované a ručne rezané mydlo, 
výlučne taliansky výrobok. Vynikajúci pre osobnú pohodu a hygienu a pre domácu starostlivosť.

Odporúča sa tiež na  oblečenie, fľaše a hračky pre deti, na kefy, hrebene a štetce na make-up, na jemný nábytok a na menštruačné 
kalíšky.

* Prírodné mydlo bez ďalších pridaných povrchovo aktívnych látok.

POUŽITIE
Pre osobnú starostlivosť:
- Tvár
- Ruky
- Telo
- Ako odličovač
- Ako mydlo na holenie 
Navlhčite pokožku. Naneste mydlo. Masírujte malými krúživými pohybmi a opláchnite. Skladujte na suchom mieste. Zabráňte 
kontaktu s očami.

Pre domácu starostlivosť:
Jemné umývateľné povrchy a jemný nábytok
Štetce na líčenie a kefy na vlasy
Umývanie menštruačného kalíška
Jemné detské oblečenie
Kojenecké fľaše a doplnky

Mydlo potierajte vlhkou špongiou, až kým nevznikne mäkká pena. Použiteľné na predmety a všetky umývateľné povrchy v 
domácnosti, aj tie najjemnejšie. Opláchnite.
Používanie tohto mydla na čistenie domácnosti nemá žiadne kontraindikácie. Mydlo skladujte v suchu nad miskou na mydlo - mydlo 
vydrží dlho. 

200 praní

Bez / NEOBSAHUJE 
Minerálne oleje, parafíny, vazelína, syntetické vosky a estery, glykoly, silikóny, PVP a syntetické filmotvorné látky, syntetické 
zahusťovadlá, akryláty, karboméry, PEG a PPG, zdroje amínov, EDTA, BHA / BHT, bez parabénov, izotiazolinóny, zdroje 
formaldehydu, halogenidov, farbív, etylalkoholu, GMO.

ZÁRUKY
 COSMOS NATURAL certifikované - BDIH
 Rastlinná receptúra + organické botanické extrakty
 Úplne biologicky odbúrateľný
 Vhodné pre vegánov - bez krutosti
 Testované na nikel <1PPM
 Dermatologicky testovan

Zloženie 
Olivan sodný, ricinolát sodný, voda, olej z Lavandula hybrida *, extrakt z listov Olea europaea *, glycerín, diacetát glutamátu 
sodného, sorban draselný, linalool **, CI 75810 ***.
* BIO
** z prírodných éterických olejov
*** zelený chlorofylín rastlinného pôvodu , 99,8% z celkového prírodného pôvodu
Biolù Solidi



Bio bikarbonátové mydlo

Čistiaci prostriedok, píling a dezodorant pre človeka i pre domácnosť

Skutočné univerzálne mydlo
Nulový plast, voľne ložený a bez obalu
Bez povrchovo aktívnych látok *, SLES, SLS, palmového oleja
Organické a vegánske
Rešpektujte pH pokožky
Úplne biologicky odbúrateľný

POPIS

Pravé rastlinné mydlo bez povrchovo aktívnych látok *, obohatené o
hydrogenuhličitan sodný, pokožku hlboko čistí kombináciou jemného
pílingového účinku. Ideálne na dezodoráciu tela a pokožky aj v prípade
nadmerného potenia alebo ako vynikajúce mydlo na čistenie nôh, zbavujúce
únavy a pôsobiace antibakteriálne. Výsledkom je mimoriadne hladká, jemná a
dezodorovaná pokožka.
Ideálne na suchú pokožku a na čistenie a píling tváre, rúk a celého tela.
Univerzálne za studena spracované a ručne rezané mydlo, výlučne taliansky výrobok. Vzácny zdroj pre osobnú pohodu a hygienu a 
pre domácu starostlivosť.

Odporúča sa tiež na  bielizeň, umývateľné plienky, dlaždice, kúpeľňové vybavenie a na elimináciu zápachu z chladničiek, stojanov 
na topánky atď.

* Prírodné mydlo bez ďalších pridaných povrchovo aktívnych látok. 
POUŽITIE

Pre osobnú starostlivosť:
- Tvár                         - Ruky                       - Telo                              - Nohy a chodidlá
Navlhčite pokožku. Naneste mydlo. Masírujte malými krúživými pohybmi a opláchnite. Skladujte na suchom mieste. Zabráňte 
kontaktu s očami.

Pre domácu starostlivosť:
Bielizeň a látky: odstraňovač škvŕn a bielenie a predpieranie 
Umývateľné plienky a hygienické vložky: na predbežné ošetrenie škvŕn
Umývanie riadu: odmasťovanie a pôsobenie proti zápachu
Varná doska, rúra, chladnička a povrchy: odmasťovanie, pôsobenie proti zápachu a plesniam
Dlaždice v kuchyni a v kúpeľni: dezinfekčné a proti plesniam
Skrinky na topánky: dezinfekčné a proti zápachu
Záhradníctvo a garáž: odmasťovanie a odstraňovanie škvŕn
Na umývanie a hygienu ovocia, zeleniny a vajec

Mydlo potierajte vlhkou špongiou, až kým nevznikne mäkká pena. Používa sa na umývanie riadu a všetkých 
umývateľných povrchov. Opláchnite.
Na umývanie rúk po záhradníctve, mechanických prácach alebo po príprave jedál na báze rýb, artičokov, červenej repy, 
cibule a cesnaku, ktoré farbia pokožku rúk, alebo spôsobujú na pokožke nepríjemný zápach.
Používanie tohto mydla na čistenie domácnosti nemá žiadne kontraindikácie. Mydlo skladujte v suchu nad miskou na 
mydlo - mydlo vydrží dlho. 

 ZLOŽENIE: 

Olivan sodný, ricinolát sodný, aqua, bylinkový olej * Cymbopogon winterianus *, hydrogenuhličitan sodný, glycerín, 
diacetát glutamátu tetrasodného, Geraniol **, Citronellol **, Eugenol **, Linalool **.

* BIO
** z prírodných éterických olejov

ZÁRUKY:    

Rastlinná receptúra + organické botanické extrakty
 COSMOS NATURAL certifikované - BDIH
Úplne biologicky odbúrateľný
Vhodné pre vegánov - bez krutosti
Testované na nikel <1PPM
Dermatologicky testované

BEZ / NEOBSAHUJE 
Minerálne oleje, parafíny, vazelína, syntetické vosky a estery, glykoly, silikóny, PVP a syntetické filmotvorné látky, syntetické 
zahusťovadlá, akryláty, karboméry, PEG a PPG, zdroje amínov, EDTA, BHA / BHT, bez parabénov, izotiazolinóny, zdroje 
formaldehydu, halogenidov, farbív, etylalkoholu, GMO. 



AVIVÁŽ

Aviváž  JAZMÍN 

 organický a vegánsky zmäkčovač  prádla s príjemnou vôňou, ktorý
uľahčí žehlenie

 úplne biologicky odbúrateľná aviváž s prírodným esenciálnym
olejom z jazmínu

      

Popis 
Prevládajúce tóny čistého jazmínu sú kombinované s kvetinovým nádychom
ruže a iskrivým základom pižma. Parfumuje a uvoľňuje vlákna, časom
chráni tkaniny. Dodáva bielizni jemnosť a  uľahčuje žehlenie. Parfém, ktorý
vydrží dlho a rešpektuje jemnosť pokožky. 

Použitie
Ručné pranie:  rozpustite 28 ml v 5 litroch vody. Pridajte do poslednej vody na opláchnutie.
Pranie v  práčke: na 4,5 kg suchého prádla dávkujte 28 ml produktu. Nalejte výrobok do priehradky na aviváž a spustite 
cyklus. 

Zloženie: 
Aqua, dipalmitoyletylhydroxyetylmónium metosulfát, kvetový extrakt Jasminum officinale (jazmín) *, glycerín, 
denaturovaný alkohol, parfum ** 

* ORGANICKÝ 
 **  z prírodných éterických olejov

CERTIFIKÁTY
             

Rastlinná receptúra + prírodné  extrakty

Úplne biologicky odbúrateľný

Vhodné pre vegánov  

Testované na nikel <1  

Dermatologicky testované

Certifikát o ekologickom produkte. AIAB Z ITA 80004

NEOBSAHUJE: 

Minerálne oleje, parafíny, vazelína, etoxylované povrchovo aktívne látky, laureth, SLES, fosfáty, syntetické vosky a 
estery, glykoly, silikóny, PVP a syntetické filmotvorné látky, akryláty, karboméry, PEG a PPG, zdroje amínov, EDTA, 
BHA / BHT, parabény, izotiazolinóny, zdroje formaldehydu, halogenidy, farbivá, GMO, syntetické parfumy, optické 
zjasňovače, amoniak, živočíšne deriváty. 

Balenie: 

20 kg bandasla 

1 l  fľaša – 35 praní 



aviváž GRANÁTOVÉ JABLKO 

 organický a vegánsky zmäkčovač  prádla s príjemnou vôňou, ktorý
uľahčí žehlenie

 úplne biologicky odbúrateľná aviváž s prírodným esenciálnym
olejom z jazmínu

POPIS
Ovocná vôňa so sladkým a drevitým základom, ktorý dodáva odevom
sofistikovanú atmosféru. Dodáva bielizni jemnosť a  uľahčuje žehlenie. Vôňa,
ktorá  vydrží dlho a rešpektuje jemnosť pokožky. 

Použitie
Ručné pranie:  rozpustite 28 ml v 5 litroch vody. Pridajte do poslednej vody
 na opláchnutie.
Pranie v  práčke: na 4,5 kg suchého prádla dávkujte 28 ml produktu. Nalejte výrobok do priehradky na aviváž a spustite 
cyklus. 

ZLOŽENIE
Aqua, dipalmitoyletylhydroxyetylmónium metosulfát, extrakt z ovocia Punica granatum *, extrakt z kvetu Helichrysum 
italicum *, izoamyl laurát, izoamyl kokosát, denaturovaný alkohol, parfum **, linalool **. 

* ORGANICKÝ 
 **  z prírodných éterických olejov

CERTIFIKÁTY
             

Rastlinná receptúra + prírodné  extrakty

Úplne biologicky odbúrateľný

Vhodné pre vegánov  

Testované na nikel <1  

Dermatologicky testované

Certifikát o ekologickom produkte. AIAB Z ITA 80004

NEOBSAHUJE: 

Minerálne oleje, parafíny, vazelína, etoxylované povrchovo aktívne látky, laureth, SLES, fosfáty, syntetické vosky a 
estery, glykoly, silikóny, PVP a syntetické filmotvorné látky, akryláty, karboméry, PEG a PPG, zdroje amínov, EDTA, 
BHA / BHT, parabény, izotiazolinóny, zdroje formaldehydu, halogenidy, farbivá, GMO, syntetické parfumy, optické 
zjasňovače, amoniak, živočíšne deriváty. 

Balenie: 

20 kg bandasla 

1 l  fľaša – 35 praní 



aviváž  z kvetu MÚČENKY 

 organický a vegánsky zmäkčovač  prádla s príjemnou
vôňou, ktorý uľahčí žehlenie

 úplne biologicky odbúrateľná aviváž s prírodným
esenciálnym olejom z jazmínu

POPIS
Jedinečná, neprehliadnuteľná vôňa s kvetinovými a jemne
ovocnými tónmi. Uľahčuje žehlenie a neutralizuje zápach. Dodáva
bielizni jemnosť. Parfém, ktorý vydrží dlho a rešpektuje jemnosť
pokožky. 

Použitie
Ručné pranie:  rozpustite 28 ml v 5 litroch vody. Pridajte do
poslednej vody na opláchnutie.
Pranie v  práčke: na 4,5 kg suchého prádla dávkujte 28 ml produktu. Nalejte výrobok do priehradky na aviváž a spustite 
cyklus. 

ZLOŽENIE: 
Aqua, dipalmitoyletylhydroxyetyletylmonosulfát, extrakt z kvetu Passiflora incarnata *, glycerín, denaturovaný alkohol,
parfum ** 

* ORGANICKÝ 
 **  z prírodných éterických olejov

CERTIFIKÁTY
             

Rastlinná receptúra + prírodné  extrakty

Úplne biologicky odbúrateľný

Vhodné pre vegánov  

Testované na nikel <1  

Dermatologicky testované

Certifikát o ekologickom produkte. AIAB Z ITA 80004

NEOBSAHUJE: 

Minerálne oleje, parafíny, vazelína, etoxylované povrchovo aktívne látky, laureth, SLES, fosfáty, syntetické vosky a 
estery, glykoly, silikóny, PVP a syntetické filmotvorné látky, akryláty, karboméry, PEG a PPG, zdroje amínov, EDTA, 
BHA / BHT, parabény, izotiazolinóny, zdroje formaldehydu, halogenidy, farbivá, GMO, syntetické parfumy, optické 
zjasňovače, amoniak, živočíšne deriváty. 

Balenie: 

20 kg bandasla 

1 l  fľaša – 35 praní 

kvet MÚČENKA ( PASSIFLORA CAERULEA ) – KRISTOVA KORUNA
 liečivá rastlina s úchvatnými kvetmi a jedlými plodmi pôvodne pochádzajúca  z tropickej a subtropickej 

Ameriky

Liečivá mučenka

Mučenka predstavuje akúsi malú lekáreň proti mnohým i vážnym civilizačným ochoreniam. Starí Mayovia napríklad 
verili, že mučenka prináša krásne sny a „rozpúšťa“ srdcové problémy.

Šťava mučenky obsahuje okrem vody 2,4 % bielkovín, 2,5 % tuku, 17 % sacharidov, 2,2 % kyselín, 3,7 % 
vlákniny, 1,2 % popolovín. Je bohatá na vitamín C (30 – 50 mg%). Obsahuje tiež vitamíny B2, B3, B6, B9, 
vitamín E, ale aj provitamín A – 700 m. j., žltá odroda až 2000 m. j.. Je bohatá aj na horčík, vápnik, draslík, 



fosfor, meď. Železa (1,6 mg v 100 g) obsahuje viac ako vajcia (1,41 mg), pričom sa vďaka prirodzene 
vyššiemu obsahu vitamínu C veľmi dobre vstrebáva, čo pomáha anemikom.

Podobne ako celá rastlina, i plody obsahujú účinné látky, ako sú lykopén, passiflorín a ďalšie karotenoidy. 
Flavonoidy a polyfenoly pomáhajú znižovať krvný tlak, podporujú trávenie a majú mierne preháňavý účinok. 
Zlepšuje tiež sexuálne funkcie a zvyšuje počet spermií. Prospievajú aj pri neurózach, nepokoji, úzkosti , 
nespavosti, predmenštruačnom syndróme a pri podráždených deťoch. Semienka mučenky znižujú v krvi 
hladinu lipidov, triglyceridov a cholesterolu.

Mučenka v spojení s hlohom pomáha pri srdcovom zlyhaní

Upokojujúce čaje z mučenky sa užívajú i na bolesti nervového pôvodu (napríklad pri bolestiach hlavy) ako 
denné sedatívum, lebo výrazne neznižujú sústredenie a netlmia pozornosť.
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