
Skoøicové mýdlo se santalovým døevem
Toto mýdlo je vhodné pro mastnou a problematickou ple�. Pomáhá 
udržovat pokožku vláènou a pùsobí antisepticky. Mýdlo obsahuje 
drcenou skoøici a díky tomu má peelingové úèinky.

Meduòkové mýdlo s mìsíèkem
Meduòkové mýdlo je urèeno pro mastnou a problematickou ple�.
Má zjemòující a léèivé úèinky.

Tea tree mýdlo s eukalyptem
Toto mýdlo má silné desinfekèní úèinky, je vynikající pro ekzematickou, 
citlivou, mastnou a problematickou ple�. Pomáhá pøi obnovì pokožky, 
posiluje unavenou ple�.

Levandulové mýdlo
Levandulové mýdlo je vhodné pro každý typ pleti. Má výrazný úèinek 
pøi obnovì kùže. Je velmi vhodné pro citlivou a jemnou pokožku,
má antiseptické úèinky.

Lipové mýdlo
Toto mýdlo má vynikající úèinky na zjemòování pokožky. Je vhodné
pro ty, kteøí mají suchou pokožku nebo pro ty, kteøí mýdlo používají 
každodennì.

Kopøivové mýdlo s høebíèkem
Kopøiva patøí mezi bylinky, které bývají mnohdy nedocenìny. Se svými 
úèinky se však mùže øadit mezi nejlepší druhy bylin. Je to velmi úèinný 
èistící prostøedek, je vhodná na problematickou, mastnou a aknózní 
ple�. Høebíèek velice dobøe doplòuje kopøivu. V této kombinaci pùsobí 
nejen na mastnou pokožku s akné, ale má silné prokrvující úèinky.

Mátové mýdlo
Máta je antiseptická, vysoce aromatická bylinka, která je vhodná
na osvìžení unavené pleti a v pøípadì akné.

Šalvìjové mýdlo
Výtažky ze šalvìje jsou vysoce antiseptické, toto mýdlo zklidòuje 
zanícenou pokožku, je vhodné pro ple� s velkým obsahem vody, èistí 
pomalu pracující pokožku.

Kopøivové mýdlo s citrónem
Kopøiva je úèinný èistící prostøedek, zvláštì vhodná pro mastnou
a problematickou ple�. Citrón je vhodný také na mastnou, neèistou
èi zralou ple� a na kožní vyrážky. Obnovuje pøirozenou kyselou 
rovnováhu pleti.

Heømánkové mýdlo
Heømánkové mýdlo je výborné pro citlivou dìtskou kùži, suchou nebo 
svìdivou pokožku. Vhodné také pøi zánìtech kùže. Má zklidòující 
úèinky, zmìkèuje a bìlí kùži a vlasy.

Mýdlo s rùžovým døevem a levandulí
Rùžové døevo má pøíjemnou vùni, upravuje suchou a ochablou ple�. 
Levandule je jedna z nejužiteènìjších bylinek, má široké využití,
je vhodná pro každý typ pleti,je antiseptická, má výrazný vliv na tvorbu 
nových kožních bunìk, což je vhodné pro jemnou a citlivou pokožku.

Rozmarýnové mýdlo s levandulí
Rozmarýn je vhodný na neèistou ple�, pùsobí jako tonikum, brání 
vzniku jizev, je také úèinný pøi ošetøování celulitidy. Levandule je jedna 
z nejužiteènìjších bylinek, má široké využití, je vhodná pro každý typ 
pleti, je antiseptická, má výrazný vliv na tvorbu nových kožních bunìk, 
což je vhodné pro jemnou a citlivou pokožku.
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Lastury vyrábíme v rùzných kombinacích bylin, tvarù a barev dle pøání zákazníka. Bližší informace na požádání.
Krabièková balení se dodávájí pouze v šesti druzích bylin: 

- levandulové, lipové, heømánkové, meduòkové s mìsíèkem, skoøicové se santalovým døevem a tea tree s eukalyptem.
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