
• 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

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). Rozcieńczone w większej ilości 
wody, mydło sprawdza się także jako środek odstraszający insekty  
w domu i w ogrodzie. Ponieważ mydło Dr Bronnera jest biodegradowa-
lne, może być bezpiecznie wykorzystywane jak środek myjący i piorący 
na łonie natury, na biwakach, pod namiotem, na jachcie, bez obawy  
o zanieczyszczenie środowiska.

Opakowania wykonane są w 100% z plastiku pochodzącego  
z recyklingu (PCR). Nie zawierają syntetycznych środków pieniących, 
zagęszczających ani konserwujących.

PODSTAWOWE 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 EKOLOGICZNYCH
** 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)

‘Kultowe’ mydła firmy Dr Bronner’s produkowane z dbałością o pocho-
dzenie składników organicznych, o dbałość o środowisko i zasady 
sprawiedliwego handlu. Magiczne mydła Dr. Bronner’s, wytwarzane 
na bazie czystego mydła kastylijskiego są naturalne, biodegrado-
walne, 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 
biodegrodawalnych (organiczne oleje roślinne, w tym oliwa z oliwek, 
olej jojoba, kokosowy i konopny), bezpiecznych dla ciała i środowiska. 
Składniki pochodzą z certyfikowanych upraw ekologicznych. Olej koko-
sowy pochodzi ze Sri Lanki, konopny z USA, palmowy z Ghany, oliwa  
z oliwek z Palestyny i Izraela. Olejki są olejkami organicznymi.

MYDŁO W PŁYNIE MIGDAŁOWE
Nic nie daje poczucia ciepła i przytulności pod prysznicem jak 
Migdałowe Mydło w Płynie z intensywnym, przyjemnym zapachem 
migdałów i marcepanu. Zawiera dodatkowo naturalny zapach 
migdałowy.

MYDŁO W PŁYNIE BEZZAPACHOWE
Aksamitnie delikatna skóra dziecka!
Mydło bezzapachowe Dr. Bronner’s nie zawiera środków zapacho-
wych, w zamian zawiera podwójną zawartość oliwy z oliwek, więc jest 
szczególnie polecane osobom z różnymi objawami alergii lub dla osób  
z wrażliwą skórą. Jest także idealne dla małych dzieci!

MYDŁO W PŁYNIE CYTRUSOWO-POMARAŃCZOWE
Nic tak nie pachnie jak organiczny, orzeźwiający  olejek cytrusowy. 
Organiczne olejki eteryczne: pomarańczowe, cytrusowe i limonkowe 
stymulują skórę i pobudzają ciało, dając w efekcie uczucie świeżości.  

MYDŁO W PŁYNIE EUKALIPTUSOWE
Mały koala zwraca się do ciebie i uspokaja: Wszystko będzie dobrze….
Czyste i naturalne mydło z wyzwalającymi zapach ekologicznymi  
olejkami eterycznymi. Organiczny olejek eukaliptusowy otwiera pory  
i oczyszcza zatoki, otaczając ciało ciepłymi oparami. 

MYDŁO W PŁYNIE LAWENDOWE
Relaksujący zapach lawendy dla zmęczonych i zestresowanych, 
pomaga znaleźć wewnętrzny spokój. Czyste i naturalne mydło z kojącym 
zapachem ekologicznych olejków eterycznych. Ekstrakt lawendowy us-
pokaja nerwy i ciało. Idealne przed snem lub na początek trudnego dnia.

MYDŁO W PŁYNIE MIęTOWE
Poczujesz jak kłopoty piętrzące się przed tobą znikają, a w sercu pojawi 
się uczucie świeżości .
Miętowe Mydło w płynie to najpopularniejszy zapach wśród mydeł. 
Eteryczne olejki z mięty pieprzowej oczyszczają umysł i ciało.  
W Terapii stosowane jako delikatny środek stymulujący, olejek miętowy 
zwiększa witalność i jasność umysłu. To prawdziwa eksplozja świeżości 
każdego dnia. 

ORGANICZNY LOTION DO CIAŁA Z OLEJKIEM LAWENDOWO-
KOKOSOWYM
Zapach prowansalskiego lata i azjatyckich olejków orzechowych.
Łącząc organiczny olej kokosowy z łagodną nutą olejku lawen-
dowego, lotion o egzotycznym zapachu działa uspokajająco. Orga-
niczny lotion do ciała intensywnie nawilża skórę, szybko się wchłania 
bez pozostawienia tłustej warstwy. Skóra staje się miękka i gładka,  
a pocieszający zapach olejków eterycznych otula ją przez cały dzień.

BALSAMY DO UST
Niezastąpione w zimowe chłody naturalne pomadki chronią i nawilżają 
usta. Receptura oparta na kompozycji olejów jojoba i konopnego połą-
czonych z organicznym woskiem pszczelim, dzięki czemu pomadka 
odżywia spierzchnięte usta i przywraca im odpowiednie nawilżenie.  
Pomadki zawierają wyłącznie organiczne i naturalne składniki i ani 
grama syntetycznych dodatków czy konserwantów. 100% naturalności.
Zapachy zawdzięczają zawartym w nich organicznym olejkom eterycznym.
Tylko najlepszej jakości naturalne składniki wchodzą w skład produktów 
Dr Bronner’s. Każdy kosmetyk posiada certyfikat USDA i Sprawiedli-
wego Handlu (Fair Trade).

PODSTAWOWE SKŁADNIKI:
Organiczny olejek jojoba*, organiczny olejek awokado*+, wosk pszczeli*,  
organiczny olejek konopny*, naturalny tokoferol
+ certyfikowany składnik Sprawiedliwego Handlu FAIR-TRADE
* SKŁADNIKI Z CERTYFIKOWANYCH UPRAW EKOLOGICZNYCH
Pojemność - 4 gr

ORGANICZNY BALSAM DO UST Z OLEJKIEM POMARAŃCZOWO- 
IMBIROWYM
Symfonia na ustach orzeźwiającego aromatu i absolutnej świeżości. 
Zawartość olejku pomarańczowego i imbirowego w naturalny sposób 
odżywia i regeneruje usta. Chroni przed negatywnymi wpływami  
z zewnątrz. Może spowodować lekkie mrowienie na ustach  
z połączenia pikantnego olejku imbirowego i owocowego olejku 
pomarańczowego. Pozostawia przyjemne uczucie ciepła na ustach.

ORGANICZNY BALSAM DO UST Z OLEJKIEM MIęTOWYM
Eksplozja świeżości uniesie Cię w podróż do gwiazd.
Balsam do ust odżywia usta w sposób naturalny. Olejek miętowy 
daje orzeźwiające uczucie na ustach, a mleczko pszczele chroni przed 
negatywnymi wpływami z zewnątrz.

ORGANICZNY BALSAM DO UST Z OLEJKIEM CYTRUSOWO-
LIMONKOWYM
Rio Samba tańczy i bawi się na twoich ustach. Viva la vida!
Dotyk egzotyki i orzeźwienia z połączenia cytryny i limonki, a mleczko 
pszczele chroni przed negatywnymi wpływami z zewnątrz.

ORGANICZNY BALSAM DO UST BEZZAPACHOWY
Czysta i naturalna moc dla Twoich ust. Mleczko pszczele chroni przed 
negatywnymi wpływami z zewnątrz.

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 (certyfikat USDA), nie zawiera 
alkoholu GMO ani zagęszczaczy petrochemicznych. Dodatek organi-
cznej gliceryny nawilża skórę. Niszczy bakterie na dłoniach kiedy nie 
ma możliwości umycia rąk, wysokiej jakości etanol sprawia, ze dłonie są 
zabezpieczone przed bakteriami, grzybami i wirusami. Olejek lawen-
dowy odżywia skórę i daje przyjemny zapach. Maksymalna ochrona  
i bezpieczeństwo bez użycia środków chemicznych. W odróżnieniu od 
produktów nie-biologicznych twoja skóra nie otrzymuje żadnej chemii, 
tylko i wyłącznie czystą naturę, zapewnia efektywną maksymalną 
ochronę i bezpieczeństwo. 

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

ORGANIC COSMETICS



MYDŁO W PŁYNIE RóżANE
Kwiat miłości śpiewa swoją pieśń. Mydło z ekologicznymi olejkami 
eterycznymi, dzięki cudownej mieszance zapachów różanych pozwala 
uzyskać eleganckie i romantyczne uczucie na skórze. 

MYDŁO W PŁYNIE DRZEWO HERBACIANE
Czysty zapach z dalekiej Australii uwalnia od kłopotów i pozwala 
odzyskać głęboki oddech. Czyste naturalne mydło z naturalnymi, 
ekologicznymi olejkami eterycznymi. Olejek z drzewa herbacianego 
jest naturalnym środkiem antyseptycznym, który pomaga w gojeniu się 
ran, w chorobach skóry takich jak trądzik , stan zapalny czy łuszczyca. 
Delikatne i głębokie oczyszczanie bez użycia składników chemicznych. 

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 delikat-
nie oczyszcza i pozostawia naturalny, subtelny 
zapach olejków eterycznych. To mydło można 
zabrać ze sobą na wędrówki i pływać w jeziorze. 

Nadaje się do rąk, twarzy, ciała, i jest w 100% biodegradowalne. 
Mydło zawinięte jest w opakowanie wykonane w 10% konopi i lnu i 90% 
z papieru pochodzącego z recyklingu (PCR). 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. 

MYDŁO W KOSTCE MIGDAŁOWE
Nic nie daje poczucia ciepła i przytulności pod prysznicem jak 
Migdałowe Mydło w Płynie z intensywnym, przyjemnym zapachem 
migdałów i marcepanu. 

MYDŁO W KOSTCE BEZZAPACHOWE
Aksamitnie delikatna skóra dziecka!
Mydło bezzapachowe Dr. Bronner’s nie zawiera środków zapacho-
wych, w zamian zawiera podwójną zawartość oliwy z oliwek, więc jest 
szczególnie polecane osobom z różnymi objawami alergii lub dla osób  
z wrażliwą skórą. Jest także idealne dla małych dzieci!  

MYDŁO W KOSTCE CYTRUSOWO POMARAŃCZOWE
Nic tak nie pachnie jak organiczny, orzeźwiający  olejek cytrusowy. 
Organiczne olejki eteryczne: pomarańczowe, cytrusowe i limonkowe 
stymulują skórę i pobudzają ciało, dając w efekcie uczucie świeżości.

MYDŁO W KOSTCE EUKALIPTUSOWE
Mały koala zwraca się do ciebie i uspokaja: Wszystko będzie dobrze….
Czyste i naturalne mydło z wyzwalającymi zapach ekologicznymi olej-
kami eterycznymi. Eukaliptus otwiera pory i oczyszcza zatoki, otaczając 
ciało ciepłymi oparami.

MYDŁO W KOSTCE LAWENDOWE
Relaksujący zapach lawendy dla zmęczonych i zestresowanych,  

pomaga znaleźć wewnętrzny spokój. Czyste i naturalne mydło  
z kojącym zapachem ekologicznych olejków eterycznych. Lawenda 
uspokaja nerwy i ciało. Idealne przed snem lub na początek trudnego 
dnia.

MYDŁO W KOSTCE MIęTOWE
Poczujesz jak kłopoty piętrzące się przed tobą znikają, a sercu pojawi 
się uczucie świeżości .
Miętowe Mydło w płynie to najpopularniejszy zapach wśród mydeł. Etery-
czne oleki z mięty pieprzowej oczyszczają umysł i ciało. W Terapii stoso-
wane jako delikatny środek stymulujący, olejek miętowy zwiększa witalność 
i jasność umysłu. To prawdziwa eksplozja świeżości każdego dnia. 

MYDŁO W KOSTCE RóżANE
Kwiat miłości śpiewa swoją pieśń. Mydło z ekologicznymi olejkami 
eterycznymi, dzięki cudownej mieszance zapachów pozwala uzyskać 
eleganckie i romantyczne uczucie na skórze. 

MYDŁO W KOSTCE DRZEWO HERBACIANE
Czysty zapach z dalekiej Australii uwalnia od kłopotów i pozwala 
odzyskać głęboki oddech. Czyste naturalne mydło z naturalnymi, 
ekologicznymi olejkami eterycznymi. Olejek z drzewa herbacianego 
jest naturalnym środkiem antyseptycznym, który pomaga w gojeniu się 
ran, w chorobach skóry takich jak trądzik , stan zapalny czy łuszczyca. 
Delikatne i głębokie oczyszczanie bez użycia składników chemicznych. 

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 organiczny 
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, organiczny 
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)

MYDŁO SHIKAKAI DRZEWO HERBACIANE
Olejek z drzewa herbacianego jest naturalnym środkiem antysepty-
cznym, który w naturalny sposób wspomaga gojenie się skaleczeń  
i chorób skóry. Dla delikatnego, głębokiego oczyszczenia bez chemii. 

MYDŁO SHIKAKAI LAWENDOWE
Magia Indii w intymnym uścisku z grą kolorów Prowansji.
Relaksujący zapach dla zmęczonych i zestresowanych dusz. Lawenda 
uspokaja nerwy i ciało, doskonały dawca spokoju krótko przed snem lub 
dla spokojnego początku dnia.

MYDŁO SHIKAKAI MIęTOWE
Wybuchająca świeżość wieje przez doliny Himalajów i budzi dzień.
Klasyczne Mydło Dr. Bronners. Eteryczna mięta pieprzowa „uwalnia” 
głowę, zwiększa witalność i jasność myślenia. Wybuch świeżości do 
tętniącego życiem początku dnia!

MYDŁO SHIKAKAI BEZZAPACHOWE
Wiedza tysiącleci dla każdego istnienia.
Shikakai mydło bezzapachowe Dr Bronner’a nie zawiera żadnych 
środków zapachowych i jest idealne dla dzieci i osób z alergią lub 
wrażliwą skórą.

MYDŁO SHIKAKAI TRAWA CYTRYNOWA-LIMETKA
Zapachy Brazylii i Indii łączą się w doskonałości czystości
Dla miłośników świeżego i orzeźwiającego zapachu, z biologicznych 
olejów z trawy cytrynowej, cytryny & limonki.

BALSAMY DO CIAŁA
Produkt organiczny potwierdzony przez certyfikat USDA. Balsamy  
Dr. Bronner’s wyprodukowane są na bazie czystych organicznych 
olejków, wosku pszczelego bez jakichkolwiek składników syntetycznych. 

Organiczny olejek jojoba, olejek z awokado i konopi przynoszą ulgę 
suchej skórze także na wymagających partiach skóry dłoni, stóp czy 
łokci. Olej kokosowy wspomaga proces wchłaniania przez skórę do-
broczynnych substancji. Olej konopny i z awokado czynią skórę miękką 
i elastyczną. Dla specjalnej ochrony i wygładzenia skóry zastosowano 
ekologiczny wosk pszczeli. Idealne także dla ochrony i zwiększenia 
wyrazistości tatuaży tych nowych i tych starych. Balsam dostępny jest 
w praktycznym pudełku, idealnym do noszenia w torebce. Skóra staje 
się miękka i gładka a pocieszający zapach olejków eterycznych otula ją 
przez cały dzień. Organiczne olejki eteryczne spełniają rolę substancji 
zapachowych. Pojemność - 14 gr

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

ORGANICZNY BALSAM DO CIAŁA Z OLEJKIEM 
POMARAŃCZOWO-LAWENDOWYM 
Odbudowa skóry w każdym momencie. Połączenie olejku 
pomarańczowego z lawendowym w pierwszym kroku rozbudza by 
następnie uspokoić skórę na cały czas. Daje lekki, przyjemny zapach.

ORGANICZNY BALSAM DO CIAŁA BEZZAPACHOWY
Odbudowa skóry w każdym momencie. Czystość kompozycji staje się 
jednością ze skórą.

ORGANICZNY BALSAM DO CIAŁA Z OLEJKIEM MIęTOWYM
Odbudowa skóry w każdym momencie. Siła leży w świeżości, która 
unosi się bez barier.

ORGANICZNY BALSAM DO CIAŁA ŁAGODNY
Odbudowa skóry w każdym momencie. Jednoczy w sobie całą mądrość 
świata, o czym przypomina skóra swoim blaskiem. 

ORGANICZNY BALSAM DO CIAŁA Z OLEJKIEM LIMONKOWYM  
I PACZULI
Odbudowa skóry w każdym momencie. Zapach z lat 50tych zaprasza 
cię do walca i pozwala zapomnieć o codzienności. 

LOTIONY
Produkty organiczne z certyfikatem USDA i spełniające standardy 
Handlu Sprawiedliwego Fair Trade. Lotiony produkowane są z czystych, 
ekologicznych olejków, nie zawierają żadnych składników syntety-
cznych ani środków konserwujących. Organiczny olejek jojoba nawilża 
suchą skórę wyjątkowo efektywnie dzięki swojemu podobieństwu 
do naturalnego serum wydzielanego przez skórę. Organiczny olejek 
kokosowy pomaga skórze wchłaniać cenne substancje a olejek kono-

pny i olejek z awokado odżywia i wygładza skórę. Organiczny alkohol 
zbożowy (etanol) jest naturalnym środkiem konserwującym, jego ilość 
nie powoduje wysuszania skóry. Idealne dla skóry suchej, szorstkiej 
i mieszanej. Skóra staje się jedwabista o naturalnym zapachu. Tylko 
najlepsze olejki eteryczne stosowane są jako środki zapachowe.

PODSTAWOWE SKŁADNIKI:
Woda, organiczny olejek kokosowy*+, 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

ORGANICZNY LOTION Z OLEJKIEM LAWENDOWO-
POMARAŃCZOWYM
Zapach iberyjskiego powiewu świeżości nad Morzem Śródziemnym  
z letnim wiatrem Prowansji.
Połączenie organicznego olejku kokosowego z łagodnym olejkiem 
pomarańczowym daje lekki, przyjemny zapach. Organiczny lotion do 
ciała intensywnie nawilża skórę, szybko się wchłania bez pozostawienia 
tłustej warstwy. Skóra staje się miękka i gładka a pocieszający zapach 
olejków eterycznych otula ją przez cały dzień.

ORGANICZNY LOTION DO CIAŁA Z OLEJKIEM MIęTOWYM
Eksplozja świeżości mięty działa na zmęczoną skórę i z każdym  
oddechem pozwala cieszyć się piękną skórą.
Świeży zapach olejków eterycznych z mięty pieprzowej odświeża  
i chłodzi skórę naturalnie. 

ORGANICZNY LOTION DO CIAŁA Z OLEJKIEM PACZULI I LIMONKI
Tajemniczy Orient spotyka temperamentną Brazylię 
Połączenie paczuli i limonki w postaci naturalnych olejków daje 
orzeźwiający i egzotycznie świeży zapach.


