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NAJEL MYDŁO SYRYJSKIE Z ALEPPO 30% oleju laurowego
200g
 

Cena: 23,49 PLN

Opis słownikowy

Producent NAJEL

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaNAJEL MYDŁO SYRYJSKIE Z ALEPPO 30% oleju laurowego 200gSyryjskie mydło z Aleppo Najel o 30% zawartości oleju
laurowego i 70% zawartości oliwy z oliwek z upraw ekologicznych. Hipoalergiczne, w 100% ulega biodegradacji. Bogate w olej laurowy
mydło doskonale sprawdza się w czasie gojenia ran i u osób z problemami skórnymi: łuszczyca, egzema, swędzenia, trądzik.Nie
powoduje alergii, a używane regularnie łagodzi suchą skórę i pozostawia ją dobrze nawilżoną.Oliwa z oliwek odżywia, chroni i zmiękcza
skórę.Olejek laurowy jest znany ze swoich właściwości dezynfekujących i regeneracyjnych, jest łagodny, uśmierza podrażnioną skórę z
problemami.DziałanieSyryjskie mydło z Aleppo Najel o 30% zawartości oleju laurowego i 70% zawartości oliwy z oliwek z upraw
ekologicznych. Bogate w olej laurowy mydło doskonale sprawdza się u osób z problemami skórnymi. Oliwa z oliwek odżywia, chroni i
zmiękcza skórę. Olejek laurowy jest znany ze swoich właściwości dezynfekujących i regeneracyjnych.SkładINCI: SODIUM OLIVATE, SODIUM LAURELATE, AQUA (WATER), GLYCERIN, SODIUMCHLORIDE, SODIUM HYDROXIDE.
Nie zawiera sztucznych barwników, konserwantów i perfum.

Waga Oko?o 200 g
Waga mo?e nieznacznie ró?ni? si? od podanej ze wzgl?du na r?czny proces produkcji.

Najel Firma specjalizuje si? w produkcji kosmetyków naturalnych, wykonanych z oliwy z oliwek i olejulaurowego. Myd?o wykonuje si? przy u?yciu tradycyjnego rzemios?a w mie?cie Aleppo na pó?nocySyrii. Najel posiada w?asn? produkcj? roln?- 14 gajów oliwnych. Dolina drzew laurowych znajduje si?pomi?dzy dwoma pasmami górskimi w pobli?u Wybrze?a Morza ?ródziemnego.
Marka Najel budowana jest poprzez wymian? wiedzy, która znajduje odzwierciedlenie w naturalnych,zdrowych kosmetykach. Przekazuj? nam w najprostszej formie to, co Matka Natura ma nam dozaoferowania. Aby budowa? zaufanie z klientami, Najel informuje o wszelkich zmianach wproduktach i sytuacji geopolitycznej.

Podstawowe wartości Najel Natura- kosmetyki wytwarzane są tradycyjnymi metodami, które pozostały niezmienione od wieków.
Rolnictwo- posiadają 10.650 drzew oliwnych, których hodowla jest ściśle kontrolowana przez nich samych. Jest to gwarancją
niezawodności wszystkich kosmetyków. Rzetelność- opierają się na profesjonalnych relacjach z klientami. Zaufanie- jest dla nich
najważniejsze. Skuteczność- jest kluczem do zadowolenia klienta. Produkty są wytwarzane i dystrybuowane przez około czterdzieści
osób. Regularne testowanie produkcji Firma wspó?pracuje z laboratoriami, aby zapewni? najlepsz? jako?? produktów. Pierwsze inspekcjeprzeprowadzane s? w Syrii. W pierwszej kolejno?ci analiza fizyko-chemiczna. Nast?pnie, przy ka?dejprodukcji, przeprowadzane s? sta?e kontrole. We Francji zwracaj? si? do zewn?trznych laboratoriów,aby kontrolowa? ka?dy produkt ko?cowy przed jego wej?ciem na rynek: testy dermatologiczne i testybiodegradowalno?ci detergentów.SAS NAJJAR kontroluje ca?y proces produkcyjny, od uprawyowoców do produktu ko?cowego. S? jedynym producentem w Aleppo, który uzyska? certyfikatEcocert Greenlife. Dzi?ki tradycyjnym i rzemie?lniczym metodom produkcji w Aleppo w pó?nocnejSyrii oliwa z oliwek pochodzi z pierwszego t?oczenia na zimno. W ten sposób zachowuj? wszystkiekorzystne w?a?ciwo?ci oliwy, w przeciwie?stwie do wielu prasowa? na gor?co, które cz?sto s?wykorzystywane do produkcji myd?a. Oliwa z oliwek i olej laurowy, które stanowi? rdze? produktów,jest testowany przez Ecocert.

 

Etapy produkcji Mydła Aleppo Faza 1. Zmydlanie zaczyna si? od podgrzewania wody i wodorotlenku sodu w ogromnym kotle dookre?lonej temperatury. Nast?pnie dodaje si? oliw? z oliwek, któr? podgrzewa si? przez 12 godzin.Jednym z g?ównych atutów jest to, ?e podgrzewanie nast?puje przez destylacj? parow?, co oznacza,?e ??mo?na kontrolowa? temperatur?.
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Faza 2. Nast?pnego dnia podgrzewa si? zawarto?? kot?a, mieszaj?c j? i dodaj?c olej laurowy (któryzosta? najpierw przefiltrowany).
Faza 3. Ca?y preparat przep?ukuje si? kilka razy ?wie?? wod? aby usun?? wszelkie ?lady substancji?r?cych. Woda jest usuwana z kot?a i poddane recyklingowi. Etapy te s? cz??ci? zmydlania. Olejprzekszta?ca si? w cz?steczki myd?a przez naturaln? reakcj? chemiczn? pomi?dzy olejami iwodorotlenkiem sodu.

Faza 4. Otrzyman? past? mydlan? rozprowadza si? w basenie i wyg?adza na powierzchni. Pozastygni?ciu, ci?ta jest na bloki myd?a. Ka?de myd?o jest nast?pnie r?cznie t?oczone znakiem Najel.

Faza 5. Nast?pnie myd?a s? ostro?nie przenoszone na palety i podzielone pod wzgl?dem zawarto?ciprocentowej oleju laurowego, przed wprowadzeniem do wentylowanego pomieszczenia, z dala ods?o?ca. Tak zaczyna si? 9-miesi?czny proces suszenia. Podczas gdy myd?a utleniaj? si? napowierzchni i nabieraj? koloru ?ó?tego/br?zowego, od wewn?trz kolor pozostaje oliwkowo-zielony.

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

