
ORYGINALNE MYDŁA ALEPPO 
ZHENOBYA DŁUGODOJRZEWAJĄCE

DLA KOGO MYDŁA ALEPPO 
ZHENOBYA?

Dla wszystkich wybierających produkty ekologiczne, którzy chcą poczuć naturalny  
zapach olejków i naturalny dotyk składników.

Dla wszystkich, którzy szukają produktów przyjaznych skórze i środowisku, ale 
przede wszystkim skutecznych w działaniu.

Dla wszystkich, którzy mają problemy z włosami i skórą głowy wynikającymi z zabu-
rzenia naturalnej równowagi hydrolipidowej spowodowanej składnikami chemicznymi 
w konwencjonalnych szamponach szeroko dostępnych na rynku. To właśnie one są 
przyczyną łupieżu, świądu, łojotoku, grzybicy i wielu innych. 

Dla wszystkich, którzy chcą mieć zdrową skórę z naturalną barierą ochronną, pełne  
i błyszczące włosy.

CO TO SĄ MYDŁA ALEPPO 
ZHENOBYA?

„Zielone złoto” Syrii jest uważane za najstarsze mydło na świecie, a niektóre z jego 
tradycyjnych procesów produkcyjnych sięgają tysięcy lat. Ręcznie robione mydło  
bierze swoją nazwę od miasta Aleppo, położonego w północno-zachodniej Syrii, gdzie 
jest wytwarzane w starożytnych podziemnych traktach.

Szczególną cechą mydła jest jego naturalna jakość - mydło Aleppo to produkt całko-
wicie ekologiczny. Skład to tylko dwa główne składniki to nawilżająca oliwa z oliwek  
i oczyszczający olej laurowy. Woda i ług są dodawane w procesie produkcyjnym.

Produkcja mydła zaczyna się po zbiorach oliwek, średnio od listopada do marca. 
Oliwę z oliwek miesza się z ługiem sodowym, następuje proces zmydlania – pod-
czas ogrzewania, do takiej mieszanki można dodać wysokiej jakości olej laurowy, 
następnie ług zostaje odfiltrowany wodą i powstaje zielonkawa masa, która po wy-
studzeniu i odparowaniu jest cięta w kawałki.

Mydło pozostawione do dojrzenia na okres od 9 miesięcy do ponad 4 lat, ten okres 
jest ważny bo w tym czasie mydło przechodzi szereg zmian chemicznych, które de-
cydują o ich właściwościach fizycznych tj. twardość, zapach jak i leczniczych. Nie 
wolno tego procesu przyśpieszać substancjami chemicznymi, co często niestety ma 
miejsce.

Dzięki przywróconej równowadze bariery ochronnej i nawilżeniu, skóra jest zdrowa, 
czysta bez podrażnień i objawów suchej skóry.

Włosy są wzmocnione, nie puszą się, nie przetłuszczają się, odzyskują blask  
i zdrowy wygląd. Mniej wypadają dzięki poprawie krążenia i pobudzenia cebulek 
włosowych

JAKI JEST EFEKT STOSOWANIA 
MYDEŁ ALEPPO ZHENOBYA?
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www.ecosalon.pl -:- www.ecosalon24.pl



LISTA PRODUKTÓW:
ORYGINALNE MYDŁO Z ALEPPO ZHENOBYA OLIWKOWE - 200G

Zawiera wyłącznie oliwę z oliwek, jest więc najdelikatniejszym mydłem o właściwościach 
odżywczych, nawilżających i kojących. Mydło oliwkowe Zhenobya jest idealnie do pielę-
gnacji ciała i mycia twarzy. Właściwości kojące dają też możliwość używania mydła do 
golenia.
Cechą wyjątkową mydła oliwkowego jest jego okres dojrzewania co najmniej 4 lata.

Wydłużenie okresu dojrzewania do 4 lat, sprawia, że mydło przechodzi kilka zmian chemicz-
nych, obniża się ph mydła w naturalny sposób po powolnej reakcji z powietrzem, a tym 
samym jeszcze bardziej łagodne dla skóry. Mydło takie nabiera jasno brązowego koloru, 
ale wnętrze zawsze pozostaje zielone. Zmniejsza się też wilgotność mydła, więc staje się  
o wiele bardziej długotrwałe.

Zawiera czysty, naturalny 
olej z oliwek i liścia lauro-
wego, tłoczone na zimno oleje 
z słodkich migdałów, czar-
nuszki, sezamu, rumianku, 
rącznika pospolitego oraz 
kitu pszczelego. 

ORYGINALNE MYDŁO DO WŁOSÓW ALEPPO ZHENOBYA - 100G

Zawiera 40% olejku laurowego, optymal-
ne połączenie właściwości leczniczych przy 
zachowaniu funkcji nawilżania skóry. Mydło 
idealnie nadaje się do wspomagania  
leczenia skóry trądzikowej i atopowej  
w trakcie kuracji leczniczych.

Zawiera 6% olejku laurowego. Łączy wła-
ściwości nawilżające i delikatnie lecznicze 
dla skóry suchej i wrażliwej. Optymalne 
mydło do pierwszego zastosowania i przy 
niewielkich podrażnieniach skóry suchej  
i lekko wrażliwej. Ma silne właściwości 
nawilżające. Nadaje się też do pielęgnacji 
skóry dzieci i niemowląt.

Zawiera 12% olejku laurowego. Mocniejszy 
efekt leczniczy anty zapalny, antygrzybiczny 
czy antyseptyczny. Mydło delikatnie pielę-
gnuje i leczy skórę z problemami (atopowe 
zapalenie skóry, łuszczyca czy wypryski). 
Optymalne mydło do skóry normalnej  
i mieszanej z problemami do codziennej 
pielęgnacji.

Zawiera 25% olejku laurowego, idealna 
pielęgnacja szczególnie tłustej skóry w ra-
mach codziennej higieny, działanie leczni-
cze to regulacja wydzielania sebum, redukcja 
świądu czy podrażnień.

ORYGINALNE MYDŁO ALEPPO ZHENOBYA 6% - 200g

Mydło może zapobiegać wypadaniu włosów (jeśli nie jest ono genetycznie uwarunko-
wane lub spowodowane chorobą). Mydło do mycia włosów Zhenobya ma działanie prze-
ciwłupieżowe i sprawia, że włosy stają się puszyste i lśniące. Jest ono zalecane w przy-
padku tłustych włosów i nadaje się również idealnie do pielęgnacji ciała.

ORYGINALNE MYDŁO ALEPPO ZHENOBYA 12% - 200g

ORYGINALNE MYDŁO ALEPPO ZHENOBYA 25% - 200g

ORYGINALNE MYDŁO ALEPPO ZHENOBYA 40% - 200g
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Oliwa z oliwek - jest bogata w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminę E, 
jak również nasycone kwasy tłuszczowe, takie jak kwas palmitynowy, kwas oleinowy, skwalen 
i terpeny. Tworzą warstwę ochronną na włosach, zmniejszają tarcie i zapobiegają puszeniu 
się włosów. Działa nawilżająco i jak odżywka, dodatkowo witamin E działa przeciwutleniają-
co, chroniąc włosy przed starzeniem się i negatywnym działaniem promieni słonecznych.

Olej Laurowy - pobudza wzrost, regeneruje i uelastycznia suche i łamliwe włosy, łagodzi 
swędzenie skóry głowy i pomaga w walce z łupieżem!

DODATKOWE SKŁADNIKI TYLKO DLA 
MYDŁA DO WŁOSÓW
Olej z nasion czarnuszki - dzięki zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych, 
fosfolipidów, fitosteroli, flawonoidów, witamin i minerałów przeciwdziała łysieniu, hamuje 
wypadanie włosów, pomaga pozbyć się łupieżu i problemów skóry głowy tj. swędzenie czy 
podrażnienie. Właściwości odżywcze czarnuszki poprawiają tez stan włosów, które stają się 
mocniejsze i bardziej lśniące.

Olej ze słodkich migdałów - zawiera wiele substancji odżywczych, proteiny,  
minerały, witaminy. Nawilża i regeneruje włosy. Włosy się nie puszą, są idealnie nawilżone  
i odzyskują blask i zdrowy wygląd.

Olejek z rumianku rzymskiego - idealny do codziennej pielęgnacji włosów poprzez 
poprawę krążenia krwi i stymulację skóry głowy.

Olej z rącznika - chroni włosy przed wpływami z zewnątrz, dzięki nawilżaniu pomaga 
usunąć łupież.

Olej sezamowy - ze względu na wysoką zawartość nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych, zwłaszcza kwasu linolowego, olej sezamowy jest skuteczny w walce z nadmiernym 
łysieniem. Wcierany w skórę głowy poprawia krążenie krwi oraz pobudza cebulki do inten-
sywnej pracy, tym samym przyspieszając porost włosów i zapobiegając ich wypadaniu.

Propolis - mieszanina żywic drzew iglastych, liściastych oraz krzewów w połączeniu  
z wydzielinami gruczołów pszczelich zawiera flawonoidy, mikro i makro elementy, substan-
cje lipidowo-woskowe, kwasy tłuszczowe, enzymy, białka, kumarynę, sterole, aldehydy oraz 
witaminy. Ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne, a także regeneracyjne, 
wykorzystywane w terapii przeciw łuszczycowej. Chroni przed szkodliwym dla skóry i wło-
sów promieniowaniem jonizującym.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
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Wyprodukowane w 100% w Aleppo, Syria.
Firma Zhenobya została założona przez syryjsko- niemieckiego przedsiębiorcę, 
jest jedyną firmą w Niemczech, która dostarcza mydła bezpośrednio z Aleppo. 

Wiadomo, że na jakość mydła z Aleppo wpływa pochodzenie składników ale i wyjątkowe 
miejsce – tunele o specyficznym mikroklimacie gdzie mydła dojrzewają. 

Mydła Zhenobya pochodzą w 100% z Aleppo.
Co ważne, w procesie produkcji w Aleppo, nie są wykorzystywane dzieci, a osoby fizyczne 
są uczciwie wynagradzane, a podczas ręcznego wytwarzania mydła „know-how” jest 
przekazywane z pokolenia na pokolenie. 

W porównaniu z większością tradycyjnych mydeł zachodnich, które zawierają dziesiątki  
różnych składników lub nawet chemikaliów, oryginalne mydło Aleppo ma prostą 
i naturalną budowę.

bez sztucznych kolorów
bez syntetycznych konserwantów
bez substancji zapachowych
wytwarzane zgodnie ze starą tradycją 
– naturalna kompozycja oliwy z oliwek i oleju laurowego

testowane dermatologicznie  

Nie zawierają SLS, SLES, parabenów, silikonów, szkodliwych 
środków pianotwórczych, PEG-ów i PPG-ów. 

Składniki o właściwościach oczyszczających, odżywczych, 
pielęgnacyjnych do skóry głowy i włosów.

Mydła do mycia włosów Zhenobya zawierają czysty, 
naturalny olej z oliwek i liścia laurowego.
Mydło do włosów dodatkowo zawiera tłoczone na zimno oleje z słodkich migdałów, 
czarnuszki, sezamu, rumianku, rącznika pospolitego oraz kitu pszczelego.

Oliwa z oliwek wspomaga funkcję samoregulacji skóry, dlatego, że nienasycone tłusz-
cze w oleju oleistym są bardzo podobne do tłuszczu naszej skóry. Świetnie się przyswaja  
i pomaga odbudować warstwę obronną, hydrolipidową skóry. Głęboko oczysz-
cza skórę, eliminuje zanieczyszczenia, pot, nadmiar sebum. Zapobiega infekcji i stanom 
zapalnym. 
Olej laurowy (liść laurowy) ma działanie antyseptyczne i bardzo dobre działanie 
przeciwbakteryjne. Jest również zalecany w przypadku stanów zapalnych skóry, trądziku, 
egzemy i wielu innych podrażnień

tworzą warstwę ochronną na włosach i skórze, zmniejsza tarcie
nawilżają - pomaga utrzymać ochronną warstwę hydrolipidową skóry, pomaga długo-

trwale utrzymać wilgoć w skórze, skóra jest elastyczna i aksamitnie miękka

delikatnie oczyszczaja bez podrażnienia skóry
regenerują skórę, naprawiając wszystkie uszkodzenia skóry spowodowane wolnymi 

rodnikami. Stymulują powstawanie nowych komórek, spowalnia rozwój zmarszczek  

i nadaje skórze młodzieńczy wygląd

usuwają łupież w naturalny sposób 
pomagają w walce ze zmianami łuszczycowymi czy egzemą skóry - koją objawy 

suchości i reguluje pracę gruczołów łojowych, nie zatykają porów

optymalne mydła przy trądziku
niwelują swędzenie i podrażnienia skóry, leczy otarcia, wysypki, oparzenia słoneczne

wzmacniają włosy i nadaje im blask
zapobiegają puszeniu się włosów
poprawiają krążenie krwi oraz pobudza cebulki do intensywnej pracy

CZYM MYDŁA ALEPPO 
ZHENOBYA RÓŻNIĄ SIĘ 
OD INNYCH PRODUKTÓW?

JAK DZIAŁAJĄ MYDŁA 
ALEPPO ZHENOBYA?

Więcej informacji na www.ecosalon.pl
Pordukty dostępne na www.ecosalon24.pl


