
ORYGINALNE MYDŁO DO WŁOSÓW 
ALEPPO ZHENOBYA 

DLA KOGO MYDŁO DO WŁOSÓW 
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 JEST MYDŁO DO WŁOSÓW 
ALEPPO ZHENOBYA?

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

Jest ono wolne od wszelkich barwników, syntetycznych konserwantów oraz sub-
stancji zapachowych lub genetycznie modyfikowanych. 

Mydło może zapobiegać wypadaniu włosów (jeśli nie jest ono genetycznie uwarun-
kowane lub spowodowane chorobą). 

Mydło do mycia włosów Zhenobya ma działanie przeciwłupieżowe i sprawia, że wło-
sy stają się puszyste i lśniące. 

Jest ono zalecane w przypadku tłustych włosów i nadaje się również idealnie do 
pielęgnacji ciała.

Dzięki przywróconej równowadze bariery ochronnej i nawilżeniu, skóra jest zdrowa, 
czysta bez łojotoku, podrażnień, swędzenia czy łupieżu.

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 MYDŁA 
DO WŁOSÓW ALEPPO ZHENOBYA?

Oryginalne, ekologiczne i wegańskie mydło z Aleppo

www.ecosalon.pl -:- www.ecosalon24.pl



tworzy warstwę ochronną na włosach, zmniejsza tarcie
nawilża i odżywia, działa przeciwutleniająco chroniąc włosy przed starzeniem 
się i negatywnym działaniem promieni słonecznych.
usuwa łupież w naturalny sposób 
pomaga w walce ze zmianami łuszczycowymi czy egzemą skóry głowy
niweluje swędzenie i podrażnienia skóry głowy
wzmacnia włosy i nadaje im blask
zapobiega puszeniu się włosów
poprawia krążenie krwi oraz pobudza cebulki do intensywnej pracy

Oryginalne, ekologiczne i wegańskie mydło z Aleppo

www.ecosalon.pl -:- www.ecosalon24.pl

Wyprodukowane w 100% w Aleppo, Syria.

bez sztucznych kolorów
bez syntetycznych konserwantów
bez substancji zapachowych
wytwarzane zgodnie ze starą tradycją 
testowane dermatologicznie  

Naturalne mydła do włosów wyróżniają się krótkim składem. 
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.

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!

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:

CZYM MYDŁO DO WŁOSÓW 
ALEPPO ZHENOBYA 
RÓŻNI SIĘ OD INNYCH 
PRODUKTÓW?

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

Składniki (INCI)
Olea Europaea Fruit Oil, Laurus Nobilis Leaf Oil, Sodium Hydroxide, Aqua (Water), Nigella Sa-
tiva (Black Cumin) Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Anthemis Nobilis 
(Chamomile) Flower Oil, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Sesamum Indicum (Sesame) 
Seed Oi, lPropolis Extract

JAK DZIAŁA MYDŁO DO WŁOSÓW 
ALEPPO ZHENOBYA?


