„RUČNĚ VYROBENÉ MÝDLO A TYČINKY NA RTY ZE 100% PŘÍRODNÍCH OLEJŮ A PŘÍRODNÍCH
INGREDIENCÍ. Většina surovin v bio kvalitě, pěstované a vyrobené s úctou a ohleduplností k Zemi i
zvířatům.“
MÝDLA VYRÁBÍM S VELKOU LÁSKOU METODOU ZA STUDENA. Netvořím z mýdlových hmot (to by
mě nebavilo), ale z kvalitních olejů a surovin, většinou v bio kvalitě, tak, abych nezatěžovala přírodu.
Zde vystavená mýdla jsou „zralá“ minimálně tři měsíce, některé ale i o mnoho déle. Minimální doba
zrání mýdla vytvořeného metodou za studena jsou 3týdny – to je ale úplné minimum. Doporučená
doba zrání jsou 3měsíce, a pokud necháte mýdlo zrát rok i déle, odmění se Vám vyzrálostí,
trvanlivostí, přirozenou vůní i jemnou pěnou a dalšími přidanými hodnotami.
Suroviny do mýdel nakupuji pouze z důvěryhodných a ověřených zdrojů. V mých mýdlech se proto
v žádném případě nesetkáte s palmovým olejem, jehož těžba je hlavní příčinou plošného kácení
indonéských deštných pralesů, přímo se podílí na likvidaci přirozeného habitatu flóry a fauny a
negativně přispívá ke globálním klimatickým změnám. Do některých mýdel používám pouze RSPO
certifikovaný palmový tuk nebo palmojádrový olej.
Většinu bylinek, ovoce, lesních plodů a jiných darů si sama sbírám, suším, maceruji v olejích, vytvářím
různá pyré (kaštanové, avokádové, šípkové…) a to vše je potom součástí mých mýdel a dodává jim
jejich osobitost.
Nepoužívám žádné umělé vůně, pouze kvalitní esenciální oleje a ze všeho nejraději mám mýdla čistá
a přirozená, s dodanými přírodními jíly, medem, kozím mlékem nebo jogurtem. Tyto ingredience jsou
plně přírodní a dodávají mýdlům mnoho dobrých vlastností, jako je vytvrzení, jemná pěna, jíly jsou
podle druhu velmi ošetřující…
Výroba mýdla je pro mne tvůrčím procesem plným radosti, nedočkavosti a očekávání. Jaké mýdlo
vyklopím po 24hodinách zrání z formy? Jaké bude na řezu? Jakou bude mít vůni? Jaké bude teď a jaké
za tři měsíce nebo za rok? Mýdlo je živé, stále zraje, v průběhu času vyzrává a mění své vlastnosti k
dokonalosti. Zároveň je ale určené k užití, ne ke schovávání někde ve skříních apod. Protože právě
proto, že je čistě přírodní, může se při nesprávném způsobu skladování zkazit. Já nechávám mýdlo
zrát na čerstvém vzduchu, ve speciálním boxu, v temnu, nikam ho nezavírám.
Přeji Vám radostný pohled na má mýdla a případně i radost z užití.
Šárka Vlčková

