
• 150 TRADYCJI I DOŚWIADCZENIA
• CERTYFIKOWANE KOSMETYKI NATURALNE 
• SKŁADNIKI Z CERTYFIKOWANYCH UPRAW EKOLOGICZNCYH
• W 100% BIODEGRODAWALNE 
• OPAKOWANIA W 100% PODLEGAJĄ RECYKLINGOWI
• 100% WEGAŃSKIE
• CERTYFIKAT SPRAWIEDLIWEGO HANDLU
• SKŁADNIKI ROŚLINNE
• WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

MAGICZNE MYDŁA 
DR. BRONNER’S

Magiczne mydła firmy Dr Bronner’s produkowane z dbałością o pochodze-
nie składników organicznych, o środowisko i zasady sprawiedliwego 
handlu. Wytwarzane na bazie czystego mydła kastylijskiego, mydła są 
naturalne, biodegradowalne, odpowiednie dla wegan oraz nietestowane 
na zwierzętach, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty, w tym certyfikat 
organiczności USDA i Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade).

Nie zawierają syntetycznych środków pieniących, zagęszczających ani 
konserwujących. Stworzone są tylko z naturalnych składników biode-
grodawalnych (organiczne oleje roślinne, w tym oliwa z oliwek, olej jojoba, 
kokosowy i konopny), bezpiecznych dla ciała i środowiska. Olejki są 
olejkami organicznymi.

ORGANIC COSMETICS

BALSAMY DO CIAŁA
Balsamy Dr. Bronner’s wyprodukowane są na bazie czystych organi-
cznych olejków, wosku pszczelego bez jakichkolwiek składników syn-
tetycznych. Przynoszą ulgę suchej skórze także na wymagających par-
tiach skóry dłoni, stóp czy łokci. Wspomagają proces wchłaniania przez 
skórę dobroczynnych substancji. Czynią skórę miękką i elastyczną. 

PODSTAWOWE SKŁADNIKI:
Organiczny olej jojoba*, wosk pszczeli*, organiczny olejek z awokado*+, organi-
czny olejek konopny*, naturalny tokoferol + certyfikowane składniki Sprawiedli-
wego Handlu FAIR-TRADE * CERTyFIkOWANE UPRAWy EkOlOgICzNE.
Pojemność - 14 gr.

POMARAŃCZOWO-LAWENDOWY - relaksujący
BEZZAPACHOWY - delikatny
MIĘTOWY - orzeźwiający
ŁAGODNY - odbudowujący
PACZULA Z LIMONKĄ - pobudzający

LOTIONY
lotiony produkowane są z czystych, ekologicznych olejków, 
nie zawierają żadnych składników syntetycznych ani środków 

konserwujących. Nawilżają 
suchą skórę wyjątkowo 
efektywnie, pomagają skórze 
wchłaniać cenne substancje. 
Idealne dla skóry suchej, 
szorstkiej i mieszanej. 

PODSTAWOWE SKŁADNIKI:
Woda, organiczny olejek koko-
sowy*+, organiczny olej jojoba, 
etanol*+, organiczny olejek  
z awokado)*, organiczny olejek 
konopny*, mydłodrzew*, guma 
ksantanowa, naturalny tokoferol
+ certyfikowane składniki 
Sprawiedliwego Handlu  

FAIR-TRADE, * CERTyFIkOWANE UPRAWy EkOlOgICzNE.
Pojemność - 237 ml.

POMARAŃCZOWO-LAWENDOWY - odświeżający 
LAWENDOWO- KOKOSOWY - uspokajający
MIĘTOWY - orzeźwiający
PACZULA Z LIMONKĄ - pobudzający

BALSAMY DO UST
Niezastąpione w zimowe chłody naturalne pomadki chronią i nawilżają 
usta. Receptura oparta na kompozycji olejów jojoba i konopnego 
połączonych z orga-
nicznym woskiem 
pszczelim, dzięki czemu 
pomadka odżywia 
spierzchnięte usta  
i przywraca im odpo-
wiednie nawilżenie. 
100% naturalności.

PODSTAWOWE 
SKŁADNIKI:
Organiczny olejek jojoba*, 
organiczny olejek awoka-
do*+, wosk pszczeli*,  
organiczny olejek konopny*, 
naturalny tokoferol
+ certyfikowany składnik 
Sprawiedliwego Handlu FAIR-TRADE
* SkłADNIkI z CERTyFIkOWANyCH UPRAW EkOlOgICzNyCH.
Pojemność - 4 gr.

POMARAŃCZOWO – IMBIROWY - orzeźwiający
MIĘTOWY - odświeżający
CYTRUSOWO-LIMONKOWY - pobudzający
BEZZAPACHOWY - delikatny

ORGANICZNY SPRAY DEZYNFEKUJĄCY  
DO RĄK

Bezkompromisowa moc oczyszczania. 
Bezwarunkowa pewność. Dla biologicznej 
higieny rąk. Praktyczny towarzysz podróży 
dla higieny rąk w podróży. 
Certyfikowany produkt organiczny (certy-
fikat USDA), nie zawiera alkoholu gMO ani 
zagęszczaczy petrochemicznych. Niszczy bakte-
rie na dłoniach kiedy nie ma możliwości umycia 
rąk, wysokiej jakości etanol sprawia, że dłonie są 
zabezpieczone przed bakteriami, grzybami  
i wirusami. Olejek lawendowy odżywia skórę  
i daje przyjemny zapach.

SKŁAD: 
Alkohol*+ ( 62%), woda, gliceryna*, olejek lawendowy*
+ certyfikowany składnik Sprawiedliwego Handlu FAIR 
TRADE, * z kONTROlOWANyCH UPRAW  
EkOlOgICzNyCH.
Pojemność - 59 ml.

INFORMACJE NA:
www.ecosalon.pl



MYDŁA W PŁYNIE 
Mydła przeznaczone są do higieny osobistej jako mydło, sprawdzają się 
też jako płyn pod prysznic, mydło do golenia czy nawet jako szam-
pon lub pasta do zębów. z powodzeniem także sprawdzają się jako 
uniwersalny płyn do ręcznego prania tkanin delikatnych, płyn do prania 
w pralce, środek do mycia i sprzątania domu, delikatny płyn do mycia 
owoców, oraz jako nietoksyczny szampon dla zwierząt (drzewo herba-
ciane i lawenda odstraszają pchły). Jako mydło biodegradowalne, może 
być bezpiecznie wykorzystywane jak środek myjący i piorący na łonie 
natury, na biwakach, pod namiotem, na jachcie, bez obawy o zanie-
czyszczenie środowiska.

SKŁADNIKI:
Woda, organiczny olej kokosowy*+, wodorotlenek potasu**, organiczny olej 
palmowy*, organiczna oliwa z oliwek*+, organiczny olej konopny+, organiczny olej 
jojoba*, kwas cytrynowy, tokoferol (witamina E) 
*SkłADNIkI z CERTyFIkOWANyCH UPRAW BIOlOgICzNyCH
**zostaje całkowicie hydralizowany, brak w końcowym produkcie.
+ certyfikowane składniki FAIR-TRADE (certyfikat sprawiedliwego handlu)

Dostępne w pojemnościach: 59 ml (2 oz), 236ml (8 oz), 473 ml (16 oz)  
i 946ml (32 oz).

MYDŁA W KOSTCE
W połączeniu z niewielką ilością 
wody, delikatnie się pienią, 
oczyszczają i odżywiają skórę. 
Cenny, organiczny olej kokosowy 
zapewnia naturalną, jedwabistą 
piankę, organiczny olej jojoba ma 
właściwości odżywcze, zapobiega 
wysuszaniu skóry. Organiczny olej 
palmowy daje mydłu miłą, zwartą 
konsystencję. Mydło delikatnie 
oczyszcza i pozostawia naturalny, 
subtelny zapach olejków etery-
cznych. To mydło można zabrać  
ze sobą na wędrówki i pływać  

w jeziorze. Nadaje się do rąk, twarzy, ciała, i jest w 100% biodegradowalne. 
Pojemność – 140gr.

PODSTAWOWE SKŁADNIKI:
Organiczny olej kokosowy*, wodorotlenek sodu**, organiczny olej palmowy*, woda, 
organiczna oliwa z oliwek*, organiczny olej konopny, organiczny olej jojoba, sól 
morska, kwas cytrynowy, tokoferol (witamina E) 
* SkłADNIkI z CERTyFIkOWANyCH UPRAW EkOlOgICzNyCH. 
** zostaje całkowicie hydralizowany, brak w końcowym produkcie. 

MIGDAŁOWE - rozgrzewające
BEZZAPACHOWE - delikatne
CYTRUSOWO-POMARAŃCZOWE - orzeźwiające
EUKALIPTUSOWE - oczyszczające
LAWENDOWE - relaksujące
MIĘTOWE - pobudzające
RÓŻANE - romantyczne
DRZEWO HERBACIANE - antyseptyczne

MYDŁA Z POMPKĄ SHIKAKAI
Tysiące lat stare receptury medycyny ajurwedyjskiej w połączeniu 
z wyjątkowością receptur i sposobów działania mydeł Dr.Bronner 
przynoszą zupełnie nowe przeżycie zmysłowe.

Płynne mydło do całego ciała karmelowego koloru, wykonane z biolo-
gicznego proszku Shikakai o naturalnym zapachu olejków eterycznych.
Mydło jest nawilżające i wytwarza bogatą, zmiękczającą pianę. Bio-
logiczny ekstrakt Shikakai z kapsułek nasion południowo-azjatyckiego 
rodzaju akacji (Acacia concinna) używany jest w Indiach od tysięcy lat 
jako łagodna, ajurwedyjska pielęgnacja dla skóry i włosów. Odżywia 
skórę i włosy podczas mycia, optymalnie nawilża. 

Organiczna sacharoza przeciwdziała koagulacji i nawilża, a organi-
czny sok z białych winogron pomaga skórze stale utrzymać naturalny 
poziom wilgotności.

PODSTAWOWE SKŁADNIKI:
Organiczny sok winogronowy*, organiczna sacharoza* +, organiczny olej koko-
sowy* +, Wodorotlenek potasu (jest całkowicie hydrolizowany), organiczna oliwa  
z oliwek*+, organiczny proszek z orzechów Shikakai*, kwas cytrynowy, organi-
czny olej konopny*, organiczny olejek jojoba*, tokoferol (witamina E)
+ certyfikowane skladniki FAIR-TRADE (certyfikat sprawiedliwego handlu)
* z kONTROlOWANyCH EkOlOgICzNyCH UPRAW.

Dostępne w pojemnościach: 355ml (12 oz), 710ml (24 oz).

BEZZAPACHOWE - delikatne
LAWENDOWE - relaksujące
MIĘTOWE - pobudzające
DRZEWO HERBACIANE - antyseptyczne 
TRAWA CYTRYNOWA Z LIMETKĄ - odświeżające

MIGDAŁOWE - rozgrzewające
BEZZAPACHOWE - delikatne
CYTRUSOWO-POMARAŃCZOWE - orzeźwiające
EUKALIPTUSOWE - oczyszczające
LAWENDOWE - relaksujące
MIĘTOWE - pobudzające
RÓŻANE - romantyczne
DRZEWO HERBACIANE - antyseptyczne


