
  

ÖKO SZAPPANOK 
Növényi alapú, biológiailag könnyen lebomló, 
környezetbarát, állatkísérlet mentes. 
Kizárólag pálma- és pálmamagolajból készült, szabad 
alkáli mentes, tiszta növényi alapú szappan. Használata 
során nem szárad ki a bőr. Bőrpuhító hatása magas 
glicerintartalmának köszönhető. Tapintása rendkívül 
lágy és selymes. Mivel a készítmény nem tartalmaz 
marhafaggyút, a bőr pórusai nem tömődnek el, 
természetes légzése biztosított. Kapható citrom-fahéj, 
levendula, körömvirág, alga, teafa, geránium, 
csipkebogyó, citromfű, méz-propolisz és natúr, 
illatmentes változatban. 

KECSKETEJ SZAPPAN  
Kézzel készített, növényi olaj alapú, 30% 
kecsketejet tartalmazó kecsketej szappanjainkat 
ajánljuk mindenkinek, de főleg érzékeny és 
száraz bőrűeknek, ekcémásoknak, pattanásos 
bőrű fiataloknak, valamint mindazoknak, akik 
szeretik a természetes alapanyagú kozme-
tikumokat.  
A termékek nem tartalmaznak szintetikus adalé-
kokat, tartósítószer komponenseket.  
 

 

  

ILLÓOLAJOK 
Az illóolajokat, vagy más néven aromákat, többnyire préseléssel, 
oldószerrel történő kivonással vagy lepárlással nyerik ki a 
növényekből. Egy-egy illóolajat, illetve keveréket kúraszerűen 
legfeljebb 3 hétig célszerű alkalmazni, és mindig csak kis 
mennyiséget használjunk belőlük, alkalmazásuk mindig higított 
formában történjen. Az illóolajok a légutakba kerülve váltják ki 
pozitív hatásaikat. A legtöbb illóolajat nem lehet közvetlenül felvinni 
a bőrre, a levendula a kivétel, ami kisebb égési sérülésekre is jó, 
emellett bőrön át felszívódva is kifejti nyugtató, fájdalomcsillapító 
hatását. Az illóolajokból készíthetünk dezodort, légfrissítőt: Pár 
csepp illóolajjal szagosított hintőporral szórjuk be a bőrüket vagy 
használhatunk pumpás flakont is erre a célra. Ötlet: mosásnál 
öblítőszer helyett használhatunk ecetet, amibe 5-6 cseppet teszünk 
a kedvenc illóolajunkból. 

FOGPOR 
A legtisztább, kristályos állapotú hatóanyagokat (zeolit) 
tartalmazza, víz és oldószerek hozzáadása nélkül. Egyéb 
adalékanyagtól mentes, natúr készítmény, ezért a természetes 
anyagokat előnyben részesítőknek és az adalékanyagokra 
érzékenyek, allergiások számára különösen ajánlott. Políranyagai 
segítenek eltávolítani a plakkot és a fogkőképződményeket, a 
fogzománc megsértése nélkül. Rendszeres használatával a fogak 
felszíne csillogó fényes lesz, az esetleges nikotin és kávé okozta 
elszíneződések eltűnnek, a fogíny egészséges és edzett lesz, 
valamit megelőzhető a fogkőképződés. Használata: a benedvesített 
fogkefét mártsa a porba és ezzel dörzsölje át fogait. 
Mivel ez is magyar termék, ezért vásárlása nemcsak a hazai 
gazdaságnak jó, de környezetkímélő is. 

 

  

DEROLIN – háztartási étolajderítő 
 

A sütéskor elhasznált, maradék étolajba keverve 
eloszlik és megköti a lebegő szemcséket, valamint 
a telített zsírsavakat. A szilárd részecskék ezután 
lassan kiülepednek, ott marad a tiszta étolaj, 
úgyszólván regenerálva ezzel az olajat. Ez a tiszta 
rész ezután újra felhasználható. Kicsit sötétedhet a 
tisztított olaj, ha paprikás ételeket sütöttünk benne. 
A keletkezett olajsár – kellőképpen lecsepegtetve 
az olajtól - komposztálható, mert kiváló tápanyag a 
talajnak. 

MOSHATÓ NADRÁGPELENKA
Eldobható pelenkák problémái: néhány évtizedes diadalmenet után 
egyre többször hallani arról, milyen környezetkárosító hatása van 
az egyébként kényelmes és kellemes eldobható pelenkának. Már 
előállítása is komoly környezeti terhelést jelent, hiszen a 
cellulózhoz rengeteg papírra (fára), a fehérítéshez pedig óriási 
mennyiségű vízre van szükség, a végtermék lebomlási ideje 
ráadásul száz év! A textilpelenkát választó szülők számára 
korszerű lehetőség a mosható nadrágpelenka. Előnyei: használata 
környezetkímélő, mert kevesebb hulladék termelődik. 
Összességében olcsóbb, mint az eldobható pelenka; mosása 
egyszerű, gyors. Könnyen szárad; könnyen feladható a gyermekre, 
szabása miatt jól zár. Terpesztartást biztosít, elősegíti a csípőízület 
fejlődését; gyorsabb a szobatisztává válás. 
 

 
 


