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Προϊόντα Μέρλιν  –  Καλώς ήλθατε στην Χρυσή Εποχή για τα μαλλιά και 

το δέρμα σας  

Όλα τα προϊόντα Μέρλιν είναι χειροποίητα, φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις 

προσδοκίες των πελατών μας. H ποικιλία προϊόντων μας εκτείνεται από τα προϊόντα οικιακής χρήσης 

μέχρι τα προϊόντα επαγγελματικής χρήσης. Τα προϊόντα Προσωπικής και Οικιακής φροντίδας είναι 

σχεδιασμένα, ούτως ώστε να βελτιώσουν την υγεία και την ευεξία σας. Σας προσφέρουμε καινοτόμες 

λύσες, σύμφωνες με τις πρωταρχικές σας απαιτήσεις σε προϊόντα της αγοράς που σχετίζονται με την 

Προσωπική και την Οικιακή σας φροντίδα. H εταιρεία Μέρλιν είναι μιας μικρής κλίμακας, οικογενειακή 

επιχείρηση, η οποία πουλάει μικρές ποσότητες από προϊόντα υψηλών προδιαγραφών στην παγκόσμια 

αγορά.   

 Επάρκεια: Η εταιρεία Μέρλιν χρησιμοποιεί μόνο πιστοποιημένες και βιολογικές πρώτες ύλες. 

Συνδυάζει συστατικά από βότανα, τα οποία με την χρήση ασεπτικής τεχνολογίας, χρησιμοποιούνται 

στην δημιουργία καλλυντικών προϊόντων και προϊόντων προσωπικής φροντίδας. Εφαρμόζει την 

τεχνολογία μαζί με την γνώση για την δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας.  

 Τεχνογνωσία Μάρκετινγκ: Η εταιρεία Μέρλιν, ως μία μικρή οικογενειακή επιχείρηση, γνωρίζει από 

πρώτο χέρι τις αγορές που εξυπηρετεί. Τα προϊόντα μας είναι κατασκευασμένα από ανθρώπους για 

ανθρώπους. Δεν εκτυπώνονται σε τρισδιάστατους εκτυπωτές. Τα Σαπούνια Μέρλιν κατανοούν πως 

μεταφράζονται οι τελευταίες μόδες σε αγαπητά θέματα προϊόντων, ούτως ώστε αυτά να είναι 

αντίστοιχα των προσδοκιών σας. Ως πρωταρχικό στόχο θέτει τα προϊόντα της να απευθύνουν τα 

όποια θέματα σχετίζονται με την υγιεινή και την ασφάλεια, να μην χρησιμοποιούν τοξικές, 

ερεθιστικές ή άλλες βλαβερές προς την υγεία ουσίες σε όλες τις συνταγές προϊόντων της. Και είναι 

αυτές οι αρχές που έκαναν την εταιρεία μας διεθνώς διάσημη, όσον αφορά στο κριτήριο του να 

πλοιρεί τις απαιτήσεις συνειδητών πελατών της ανά τον κόσμο.    

 Αγορές που καλύπτουμε: 

 Φροντίδα Δέρματος 

 Φροντίδα Μαλλιών/Σώματος/Στοματικής Υγιεινής  

 Οικιακή φροντίδα 

 

  

Μέρλιν 
Κατάλογος 
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     Mαγική Αρωματοθεραπεία, με προϊόντα που         
                                                                                                                                            περιέχουν πιστοποιημένα αιθέρια έλαια             
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1.         Αντιγηραντική Κρέμα Προσώπου του Μέρλιν 

 

 

Συστατικά: Κετεάρυλ Ελαϊκό, Σορβιτάνη Όλιβεϊτ, Λάδι Αργκάν, Αμυγδαλέλαιο, Λάδι Αβοκάντο, Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, Λάδι 

Καρύδας, Βιταμίνη Ε, Βούτυρο Καριτέ, Βούτυρο Κακάο, Βούτυρο Μάνγκο, Μελισσοκέρι, Φαινοξυαιθανόλη Αιθυλική Εξυλ Γλυκερίνη, 

Βιταμίνη C, Εκχύλισμα Λεμονιού, Ξανθάνη, Ένυδρο Υαλουρονικό Νάτριο, Υδρολυμένη Ελαστίνη, Κολλαγόνο, Ελιξήριο Σαλιγκαριού, 

Κετιλική Αλκοόλη, Βενζοϊκό Νάτριο, Σορβικό Νάτριο, Οξείδιο του ψευδαργύρου, Βενζυλική Αλκοόλη, Διυδροξυασετικό Οξύ, Αιθέριο 

Έλαιο Μανταρίνι 

Χρήσεις: H χρυσή εποχή για την περιποίηση του δέρματος. Η Αντιγηραντική Κρέμα του Μέρλιν σας προσφέρει με ένα σκεύασμα 

πραγματικά αντιγηραντικές ιδιότητες. Αφήνει την επιδερμίδα σας απαλή και λεία, τονώνοντάς την και χαρίζοντας λάμψη, ενώ 

παράλληλα σμικρύνει τις ρυτίδες και μειώνει τις πανάδες. Σταδιακά καθαρίζει το δέρμα σας από την ακμή και τα επίμονα 

κοκκινίσματα. Ελαχιστοποιεί τις ραγάδες και επαναφέρει στο δέρμα σας τη νεανική του λάμψη. Ενυδατώνει το δέρμα, ενώ 

παράλληλα του προσδίδει παραπάνω ελαστικότητα. Βοηθάει το δέρμα να λάμπει και το αναζωογονεί.  

Εφαρμογή:  Εφαρμόστε σε καθαρό δέρμα, ημέρα ή νύχτα 

Συσκευασία:  γυάλινο βάζο των 50 ml  

SKU: 546060658339 

Συστήνεται:  Για όλους τους τύπους δέρματος 
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2.        Ενυδατική Κρέμα Σώματος Μυστικό Πολυτέλειας του Μέρλιν 

 

 

Συστατικά: Ανθόνερο Αμαμελίδας, Μεθοσουλφικό Μπέχεν- Τρι-Αμμωνιακό, Κετυλική Αλκοόλη, 
Βουτυλενική Γλυκόλη, Γλυκερίνη, Λάδι Αββησυνίας, Λάδι Αργκάν, Ελιξήριο Σαλιγκαριού, Ένυδρο 
Υαλουρονικό Νάτριο, Υδρολυμένη Βαζελίνη, Πρωτεϊνη Σταριού, Αλόη Βέρα, Φαινοξυαιθανόλη Αιθυλική 
Γλυκερίνη, Βενζιλική Αλκοόλη και Διυδροασετικό Οξύ,  D Πανθενόλη, Αιθέριο Έλαιο Κέδρου, Έλαιο 
Βανίλιας, Μέλι 

 

Χρήσεις: Η ενυδατική κρέμα Μυστικό Πολυτέλειας του Μέρλιν είναι θρεπτική, ενυδατική και ευρέως 

γνωστή γιατί δεν δημιουργεί λιπαρότητα στο δέρμα ενώ το καταπραΰνει.  Μαλακώνει το δέρμα, μυρίζει 

υπέροχα και διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Απορροφάται και ενυδατώνει πολύ καλά την ευαίσθητη 

επιδερμίδα. Ανακουφίζει άμεσα το δέρμα και τονώνει το χρώμα του δέρματος. Διεισδύει στο δέρμα πολύ 

γρήγορα, αφήνοντας το δέρμα σας μαλακό, αναγεννημένο και βελούδινο. Βοηθάει στην καταπολέμηση της 

ξηροδερμίας, της φαγούρας και των σημαδιών των ραγάδων.  

 

Εφαρμογή :  Σε καθαρό δέρμα, χρήση καθημερινά για ενυδάτωση 

Συσκευασία:  Κουτί αλουμινίου των 250 ml 

SKU: 546060658340 

Συστήνεται:  Για όλους τους τύπους δέρματος 

Βαθμός προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία:  30 
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3.        Οδοντόπαστα Βοτάνων του Μέρλιν 

 

 

Συστατικά: Ξανθάνη, Λαουρελικό Σαρκοσινικό Άλλας Νατρίου, Ανθρακικό Νάτριο, Κόμι Ακακίας, Μαστίχα Χίου, 

Υπεροξείδιο του Υδρογόνου, Εκχύλισμα λεμόνι, αιθέριο έλαιο Μέντας,  αιθέριο έλαιο Δυόσμου, αιθέριο έλαιο 

Μανταρίνι, αιθέριο έλαιο Ρίγανης, Βενζυλική Αλκοόλη και Υδροασετικό Οξύ, εκχύλισμα Πρόπολης, Διγλουκονική 

Χλωροξυδίνη, συνένζυμο Q10 

Χρήσεις: Η οδοντόπαστα Βοτάνων του Μέρλιν, καθαρίζει αποτελεσματικά και διατηρεί τη καλαισθησία και την 

υγιεινή των δοντιών σας, προάγωντας κατά αυτόν τον τρόπο και την στοματική υγιεινή. Χρησιμοποιείται ως 

βοήθημα για την απομάκρυνση της οδοντικής πλάκας που δημιουργείται στα δόντια από απομεινάρια τροφίμων, 

και βοηθάει στην εξάλειψη της κακοσμίας του στόματος, με την παροχή ενεργών συστατικών που εμποδίζουν την 

τερηδόνα. Χρησιμοποιείται για την καταπολέμιση της δημιουργίας οδοντικής πλάκας, και μειώνει την ευαισθησία 

των επιφανειών των δοντιών που βρίσκονται κάτω από την γραμμή των ούλων. Σταματάει την φθορά και την 

απώλεια των δοντιών, ενώ παράλληλα διατηρεί την υγιεινή της στοματικής κοιλότητας. Η οδοντόπαστα βοτάνων 

του Μέρλιν, λευκαίνει τα δόντια, χαριζωντάς σας ένα υγιές χαμόγελο, ενώ διατηρεί την στοματική σας φρεσκάδα 

και υγιεινή για 2-3 ημέρες! 

 

 

Εφαρμογή: Χρησιμοποιήστε ανά 2 ημέρες, για το πλύσιμο και την απολύμανση των δοντιών σας. 

Συσκευασία:  Πλαστική φυάλη κενού των 100 ml 

SKU: 546060658346 

Συστήνεται: Για όλες τις ηλικίες 
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4.        Κρέμα Αντηλιακής Προστασίας του Μέρλιν 

 

 

 

Συστατικά:  Κετεάρυλ Ελαϊκό, Σορβιτάνη Όλιβεϊτ, Λάδι Αργκάν, Αμυγδαλέλαιο, Λάδι Αβοκάντο, Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, 

Λάδι Καρύδας, Βιταμίνη Ε, Βούτυρο Καριτέ, Βούτυρο Κακάο, Βούτυρο Μάνγκο, Μελισσοκέρι, Φαινοξυαιθανόλη Αιθυλική 

Εξυλ Γλυκερίνη,  Εκχύλισμα Λεμονιού, Ξανθάνη, Ένυδρο Υαλουρονικό Νάτριο, Υδρολυμένη Ελαστίνη, Κολλαγόνο, Ελιξήριο 

Σαλιγκαριού, Κετιλική Αλκοόλη, Βενζοϊκό Νάτριο, Σορβικό Νάτριο, Οξείδιο του ψευδαργύρου, Βενζυλική Αλκοόλη, 

Διυδροξυασετικό Οξύ, Αιθέριο Έλαιο Πορτοκάλι 

Χρήσεις: Η αντι-ηλιακή κρέμα προσώπου του Μέρλιν, αντανακλά το μεγαλύτερο μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας 

του Ήλιου και παρέχει πλήρη, μακροπρόθεσμη προστασία του προσώπου και του σώματος, από τα ηλιακά εγκαύματα.   

Προλαμβάνει την δημιουργία ρητίδων και πλαδαρότητας στο δέρμα, παρέχοντας μια ευρέως φάσματος προστασία 

έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας.    Συνδυάζει οργανικά και ανόργανα χημικά, που διαθλούν και αντανακλούν το ηλιακό 

φως, ούτως ώστε αυτά να μην φθάνουν ποτέ στο δέρμα.  Είναι κατάλληλη για κολυμβητές, οι οποίοι θέλουν μία αδιάβροχη 

κρέμα αντι-ηλιακής προστασίας.   Δεν κολάει στο δέρμα, και εκτός από την προστασιά από τον ήλιο, παρέχει και 

αντιγηραντική προστασία, η οποία διορθώνει τα κατεστραμένα κύτταρα της επιδερμίδας.  Έχει δείκτη Προστασίας 60, 

γεγονός που σας επιτρέπει, να απολαμβάνετε την ηλιοθεραπεία σας καθόλη την διάρκεια της ημέρας, χωρίς να κινδυνεύετε 

να πάθετε είτε εγκαύματα ή κάποια βλάβη ή ερεθισμό στο δέρμα.     Είναι κατάλληλη για χρήση από όλες τις ηλικίες και για 

χρήση σε σολάριουμ.  Τα συστατικά του το καθιστούν κατάλληλο για χρήση και από μωρά με ευαίσθητη επιδερμίδα.     

 

 

Εφαρμογή:  Εφαρμόστε σε καθαρό δέρμα, ημέρα ή νύχτα 

Συσκευασία:  Γυάλινο βάζο των 50 ml  

SKU: 546060658345 

Συστήνεται για χρήση:  Όλοι οι τύποι δέρματος  

Δείκτης Αντιηλιακής Προστασίας:  60 Βαθμοί 
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5.           Αφρόλουτρο Βοτάνων του Μέρλιν 

 

 

Συστατικά: Λαουρελικό Σαρκοσινικό Άλλας Νατρίου, Κοκομπεταϊνη, Γλυκερίνη, Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Αλόη Βέρα, 

Κοκο-αμφοασετικό Νάτριο, Λαουρελικός Γλυκοζίτης, Κοκοϋλο γλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο 

Λαουρελικής Γλυκόζης, Αιθέριο έλαιο Περγαμόντο, Πολυαιθυλενική Γλυκόλη-7 Κοκοϊκή Γλυκερόλη, Πανθενόλη, 

Υδρογονωμένη Αιθυλική Εξυλ-Όλιβεϊτ, Υδρογονωμένα ασαπωνοποίητα από ελαιόλαδο, Βενζιλική Αλκοόλη και 

Υδροασετικό Οξύ, Φαινόξύ-Αιθανόλη με Αιθυλική Γλυκερίνη. 

Χρήσεις: Το αφρόλουτρο Μέρλιν παρέχει υπέροχο πλούσιο αφρό. Δημιουργεί κρεμώδεις, αναγεννητικές φουσκάλες 

αφρού, που αναζωογονούν, καθαρίζουν βαθιά και ενυδατώνουν τα χέρια, το πρόσωπο, το σώμα και ολόκληρο το 

κεφάλι. Μπορεί να χρησιμοποηθεί τόσο σαν τζελ για ντους, κατάλληλο για τον καθαρισμό των μαλλιών και του 

σώματος, και ως υγρό κρεμοσάπουνο για τα χέρια. Είναι αρωματισμένο με αιθέρια έλαια Περγαμόντο, που 

ενεργοποιούν και περιέχει βοτανικά εκχυλίσματα, που το καθιστούν κατάλληλο για αφρόλουτρα και ντους 

αναζωογόνησης. Λόγω του ότι είναι απαλό, ανακουφίζει, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται σε ξηρές και ευαίσθητες 

επιδερμίδες, και αφήνει την επιδερμίδα σας λεία και καθαρή. Δημιουργεί έναν κρεμώδη αφρό, εμποτισμένο με 

πλούσιο σε άρωμα αφρό, που περιέχει αιθέρια έλαια, τα οποία εγγυώνται να αφήσουν το δέρμα και τα μαλιά σας 

καθαρά και ανανεωμένα μετά το ντους. Χρησιμοποιείται για αρωματοθεραπεία που ανακουφίζει από το άγχος.  

Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες, για μπάνιο και για θεραπείες μασάζ σε Σπα. Περιέχει συστατικά ασφαλή για τα μωρά.   

 

 

Εφαρμογή: Κάντε απαλό μασάζ με το αφρόλουτρο σε ολόκληρο το σώμα και τα μαλλιά. Ξεπλένετε καλά.  

Χρησιμοποιήστε ανά 2 ημέρες, πρωί ή βράδυ.   

Συσκευασία:  Πλαστική φυάλη των 250 ml  

SKU:  546060658344 

Συστήνεται:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος. 
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6.         Mαλακτικό για Όλους του Τύπους Μαλλιών του Μέρλιν 

 

 

Συστατικά: Μεθοσουλφικό Μπέχεν-Τρι-αμμωνιακό, Εκχύλισμα Χαμομηλιού, Υγρό Μετάξι, Καφεϊνη, Κετυλική 

Αλκοόλη, Βουτυλενική Γλυκόλη, Έλαιο Καρύδας, Έλαιο Χοχόμπα, Υδρογονωμένη Αιθυλική Εξυλ-Ολιβεϊτ και 

Υδρογονωμένα ασαπωνοποίητα από ελαιόλαδο, Κοκο-Γλυκοζίτης, Γλυκερίλιο Ελαϊκό, Φαινοξύ-Αιθανόλη με 

Αιθυλική Γλυκερίνη, Πανθενόλη, Μέλι 

Χρήσεις: Το Μαλακτικό για όλους τους τύπους μαλλιών του Μέρλιν, εγγυάται να θρέψει, να επιδιορθώσει και 

να μαλακώσει τα μαλλιά σας. Είναι ένα δυνατό μαλακτικό, το οποίο επαναφέρει τις βλάβες των μαλλιών που 

προκλήθηκαν από την ζέστη και αυτές που έχουν γίνει στην απόχρωση των μαλλιών. Κάνει τα μαλλιά σας να 

φαίνονται πιο υγιή, να λάμπουν, να είναι πιο ζωντανά, να μην έχουν μπούκλες και να ισιώνουν εύκολα κατά το 

χτένισμα. Διατηρεί το χρώμα των μαλλιών, ενώ παράλληλα δεν τα κάνει εύθραυστα. Ξεμπερδεύει όλες τις 

μπούκλες και αφήνει τα μαλλιά σας καθαρά, μαλακά και ευκολοχτένιστα. Όταν χρησιμοποιείται, ακόμη και 

κατόπιν μακράς έκθεσης στον ήλιο ή το αλάτι του θαλασσινού νερού, τα μαλλιά είναι καλοθρεμμένα και 

ισορροπημένα. Αυτό προσφέρει μεγάλες βελτιώσεις στο σώμα των μαλλιών και λιγότερα μπερδέματα κατά 

την διάρκεια της εβδομάδος. Δεν βαραίνει τα μαλλιά προς τα κάτω, αλλά τα κάνει να γλιστράνε, τα 

ενυδατώνει και κρατάει τις μπούκλες μαζί.   

Εφαρμογή:  Κάντε απαλό μασάζ στα μαλλιά. Ξεπλένετε καλά. Εφαρμόστε ανά 2 ημέρες σε υγρά μαλλιά. Πρωί 

ή βράδυ. 

Συσκευασία:  Πλαστικές φυάλες των 250 ml  

SKU: 546060658341 

Συστήνεται:  Για όλους τους τύπους των μαλλιών 
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7.         Σαμπουάν αναγέννησης μαλιών με βότανα του Μέρλιν 

 

                       

Συστατικά: Άλλας Νατρίου Ολεφίνης Σουλφωνικών, Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Κοκοφοινικέλαιο, αμιδο-

Προπυλοβεταϊνη, Πολυαιθυλενική Γλυκόλη-7 Κοκοϊκή Γλυκερόλη, Πανθενόλη, Κοκο-αμφοασετικό Νάτριο, 

Λαουρελικός Γλυκοζίτης Γλυκερίνης, Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο 

Λαουρελικής Γλυκόζης, Λαουρελικό Σαρκοσινικό Άλλας Νατρίου, Γλυκερίνη, Δικαπρυλική Προπανοδιόλη, 

Άλατα Τεταρτοταγούς χλωριούχου Αμμώνιου , Βενζυλική Αλκοόλη και Υδροασετικό Οξύ, Καπρικά/Καπρυλικά 

γλυκερίδια Πολυαιθυλενικής Γλυκόλης-6,  Αμινοξέα από Μετάξι, Κερατίνη, Πολυβιταμίνες, Καφεϊνη, Αιθέριο 

Έλαιο Χαμομήλι, Υδρολυμένη Πρωτεϊνη Σταριού, Εκχύλισμα Γκουάβα 

Χρήσεις: Το σαμπουάν Βοτάνων του Μέρλιν, κάνει τα μαλιά σας πιο ευκολοχτένιστα, τους δίνει υπέροχη 

μυρωδιά, και τα κάνει να είναι υγιή και καθαρά.  Τα μαλιά μεγαλώνουν με γρηγορότερο ρυθμό, ενώ 

παράλληλα επιδιορθώνονται τα ξηρά και τα κατεστραμένα μαλιά.   Το πολυτελές αυτό και αφρώδες 

σαμπουάν έχει ένα λεπτό άρωμα από χαμομήλι, και δεν καταστρέφει το χρώμα των μαλιών.   Κάνει τα μαλιά 

σας να αισθάνωνται εξαιρετικά μαλακά και ενυδατωμένα, κατά τέτοιο τρόπο που δεν ξαναείδατε ποτέ πριν.  

Το σαμπουάν αυτό δουλεύει με όλους τους τύπους μαλιών, αλλά είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για 

ανθρώπους με ευαίσθητο δέρμα κεφαλής, επειδή  περιέχει συνταγή με βότανα. 

Εφαρμογή:  Εφαρμόστε κάνωντας μασάζ σε όλη την κεφαλή.  Ξεπλένετε καλά.  Εφαρμόστε μία φορά ανά δύο 

ημέρες, σε υγρά μαλιά.   Ημέρα ή νύχτα.  

Συσκευασία:  Πλαστική φυάλη των 250 ml 

ΜΔΣ:  546060658342 

Συστήνεται για χρήση:  Για όλους τους τύπους μαλιών 
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8.         Διάφανο Κρεμοσάπουνο Τζελ Χεριών του Μέρλιν 

 

                       

Συστατικά: Λάδι Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Παλμολεϊνη, Σουκρόζη, Γλυκερίνη, Εκχύλισμα 

Λεμονιού, Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, Βούτυρο Κακάο, Εκχύλισμα Χαμομήλι, Εκχύλισμα 

Γιασεμί, Κοκο-Ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο, Παλμιτικό Νάτριο, Λαουρελικό 

Σαρκοσινικό Άλλας Νατρίου, Μελισοκέρι, Ανθρακικό Νάτριο, Κοκομπεταϊνη, Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Αλόη Βέρα,  

Κοκο-αμφοασετικό Νάτριο, Μεταπυριτικό Νάτριο, Λαουρελικός Γλυκοζίτης, Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας 

Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο Λαουρελικής Γλυκόζης, Αιθέριο έλαιο Μανταρίνι, Πολυαιθυλενική Γλυκόλη-7 

Κοκoϊκή Γλυκερόλη, Πανθενόλη, Υδρογωνομένη Αιθυλική Εξυλ-Όλιβεϊτ και Υδρογονωμένα ασαπωνοποίητα 

από ελαιόλαδο, Αιθυλική Αλκοόλη και Υδροξυ-Ασετικό οξύ, Φαινοξυ-Αιθανόλη με Αιθυλική Γλυκερίνη, 

Μηλόξυδο. 

Χρήσεις:  Το τζελ δεν περιέχει επιβλαβή χημικά, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς ή βλάβες στο 

δέρμα, κατά την μακροχρόνια χρήση τους.  Μετά από κάθε πλύσιμο, τα χέρια σας θα είναι καθαρά και θα τα 

αισθάνεστε, μαλακά και ανανεωμένα.   Είναι φορτισμένο με αιθέρια έλαια λεμονιού και μανταρινιού και είναι 

κατάλληλο για αρωματοθεραπεία.  Έχει ένα γλυκό άρωμα που ηρεμεί.  Είναι υποαλεργικό, πλούσιο σε 

βιταμίνη Ε και Αλόη Βέρα, δύο πολύ γνωστά μαλακτικά για τις ευαίσθητες επιδερμίδες.   Είναι ασφαλές για 

χρήση με όλους τους τύπους δέρματος, ακόμη και αυτών των μωρών.   Εκτός από τον καθαρισμό της σκόνης 

και της συσσωρευμένης βρωμιάς, αυτό έχει και αντιμικροβιακή δραστηριότητα και σκοτώνει πολλά από τα 

βακτήρια που προκαλούν ασθένειες.    Η απολυμαντική ουσία που περιέχεται στο υγρό κρεμοσάπουνο είναι το 

τεταρτοταγές χλωριούχο αμμώνιο,  η οποία χρησιμοποιείται για την απολύμανση ιατρικού εξοπλισμού στα 

χειρουργεία και για τον λόγο αυτόν είναι 100%  συμβατή με το ανθρώπινο σώμα.   Δεν περιέχει τεχνητά 

χρώματα ή αρώματα.  Παρέχει πλούσια σαπουνάδα, απομακρύνει τις βρωμιές, τα υπολείμματα και τις 

άσχημες μυρωδιές από τα χέρια, με λίγες σταγόνες.   

Εφαρμογή:  Ρίξτε μικρή ποσότητα στην παλάμη σας και κάντε τρίψτε τα μαλακά.  Ξεπλένετε με άφθονο νερό.   

Συσκευασία:  Πλαστική φυάλη των 250 ml 

ΜΔΣ:  546060658343 

Συστήνεται για χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος. 
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9.              Σαπούνι μπάρας το Πράσινο Σμαράγδι του Μέρλιν (62 gr Mασάζ) 

 

 

 

Συστατικά: Βούτυρο Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Φοινικέλαιο, Σουκρόζη, Αιθυλική Αλκοόλη, Γλυκερίνη, 

Κοκομπεταϊνη, Χλωροφύλλη, Υδροξείδιο του Νατρίου, Αιθέριο έλαιο Πεύκο, Εκχύλισμα Λεμόνι, Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Έξτρα Παρθένο 

Ελαιόλαδο, Βούτυρο Κακάο, Κοκο-ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο, Χλωροφύλλη, Κοκο-αμφοασετικό Νάτριο, 

Λαουρελικός Γλυκοζίτης, Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο Λαουρελικής Γλυκόζης, Παλμιτικό Νάτριο, 

Λαουρελικό Σαρκοσινικό Άλλας Νατρίου, Μελισσοκέρι, Ανθρακικό Νάτριο, Ασετικό Οξύ 

Χρήσεις:  Αποτελεσματικό για το πλύσιμο των χεριών και του σώματος,  καθώς απολαμβάνετε το  μπάνιο σας.   Απολυμαίνει και 

καθαρίζει χωρίς να αφήνει υπολείμματα στην επιδερμίδα σας.  Χρησιμοποιείται για αρωματοθεραπεία και χρωματοθεραπεία, 

που ανακουφίζει από το άγχος.  Εκτός του γεγονότος, πως είναι πιο οικονομικό, πιο φιλικό για το περιβάλλον και καθαρίζει καλίτερα, 

το διάφανο σαπούνι γλυκερίνης, είναι πολύ σημαντικό, για αποτελεσματική υγιεινή.   Διατηρεί την υγρασία και το pH του δέρματος.    

Κατάλληλο για ένα πρωϊνό τρίψιμο που θα σας ξυπνήσει το πρωϊ, ή θα σας ανανεώσει μετά από κάποιο ντους, όταν αισθάνεστε 

κούραση.  Τα συστατικά του του προσδίδουν μία αφρώδη υφή και το καθιστούν αποτελεσματικό στην απομάκρυνση βρωμιών και 

λεκέδων από την επιφάνεια του σώματος, με ελαφρύ μασάζ.     Οι μπάρες σαπουνιών, είναι όλες αρωματισμένες με αιθέρια έλαια και 

βοτανικά εκχυλίσματα, δημιουργώντας ένα μοναδικό μίγμα αρωματοθεραπείας!  Αυτά είναι κατάλληλα για όλες τις ηλικίες και 

ασφαλή ακόμη και για μωρά με ευαίσθητη επιδερμίδα.    

Εφαρμογή: Τα χειροποίητα σαπούνια Πράσινο Σμαράγδι του Μέρλιν, παράγουν μία μπάρα με πλούσιο αφρό και χρησιμοποιούνται για 

αρωματοθεραπεία , στο ντους ή το μπάνιο.   Η τέλεια συνταγή καθαρισμού που έχουν τα σαπούνια Μέρλιν, καθαρίζει σε βάθος την 

επιδερμίδα, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, διότι περιέχει την σωστή αναλογία από τα θρεπτικά συστατικά, τα έλαια και τα οργανικά  

πρόσθετα, που είναι απαραίτητα για την ευεξία της επιδερμίδας.   Εφαρμόστε τρίβωντας το σαπούνι στα χέρια,  το σώμα ή τα μαλλιά 

σας, ούτως ώστε να αφρίσει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο σφουγγάρι , τρίβωντας το σαπούνι επάνω στο 

βρεμένο σφουγγάρι και κατόπιν εφαρμόζοντας τον αφρό στο σώμα.  Τα σαπούνια  Μέρλιν, καθαρίζουν την επιδερμίδα σε βάθος, και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να απομακρύνετε λεκέδες από ρούχα και υφάσματα.  Τα πολυτελή σαπούνια Μέρλιν 

αρωματοθεραπείας, είναι κατασκευασμένα εξ΄ολοκλήρου από πιστοποιημένα, οργανικά συστατικά.  Δεν ξηραίνουν τα χέρια σας , και 

τα καθαρίζουν, ενώ ταυτόχρονα τα απολυμαίνουν.  Το σαπούνι "Πράσινο Σμαράγδι του Μέρλιν", είναι υπέροχο, εάν χρησιμοποιηθεί 

για τον καθαρισμό του προσώπου.  Όσο για την αποτελεσματικότητά τους, τα διάφανα σαπούνια Μέρλιν, αφαιρούν όλα τα ίχνη του 

μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας και καθαρίζουν την λιπαρή επιδερμίδα αποτελεσματικά.  Είναι πολύ εύκολα ως προς τη χρήση τους. 

Προσθέστε λίγο νερό, τρίψτε το σαπούνι στα χέρια σας, και τοποθετήστε τον αφρό στο πρόσωπο σας.  Αφού κάνετε μασάζ με αυτό, 

ξεπλένετε το πρόσωπο με άφθονο νερό και σκουπιστείτε με καθαρή πετσέτα. Έχει ένα δυνατό άρωμα, οφειλόμενο στα αιθέρια έλαια 
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Πεύκου που περιέχει.   To αιθέριο έλαιο πεύκου, έχει αντιμικροβιακές, αντισηπτικές, αντι-μυκητιακές, αντι-νευραλγικές και αντι-

ρευματοειδείς ιδιότητες.  Αποσυμφορίζει και είναι αποχρεμπικό για τις αδιαθεσίες του αναπνευστικού συστήματος.  Επιπλέον, το 

αιθέριο έλαιο Πεύκου, αποτελεί φυσικό βοήθημα για τα ακόλουθα: 1)Χαλαρώνει τους δύσκαμπτους μυς και καταπραϋνει τους 

ρευματισμούς, 2) Χαλαρώνει το σώμα, όταν προστίθεται στο αφρόλουτρο,  3) Διεγείρει τον υγιή μεταβολισμό, 4) Δίνει ώθηση στα 

επίπεδα δραστηριότητας, 5) Απομακρύνει το επιπλέον νερό, το ουρικό οξύ, το αλάτι και το λίπος μέσω της διούρησης,  6) 

Ουδετεροποιεί τις ελεύθερες ρίζες, λόγω της πλούσιας αντιοξειδωτικής του δυναμικότητας, 7) Ανακουφίζει από τις λοιμώξεις του 

ουροποιητικού συστήματος.  Το διάφανο σαπούνι "Πράσινο Σμαράγδι του Μέρλιν",  καθαρίζει τελείως , τους βουλωμένους πόρους του  

δέρματος και τα σπυράκια νεότητας.  Το πρόσωπό σας δεν στεγνώνει και δεν σφίγγει, μετά την χρήση του σαπουνιού γλυκερίνης 

Μέρλιν.  Χρησιμοποιώντας τα σαπούνια Μέρλιν, στον καθημερινό καθαρισμό του δερματός σας, δημιουργεί στο δέρμα σας, μία 

αίσθηση φρεσκάδας, κάνει λεία την επιδερμίδα σας και σας κάνει να αισθάνεστε άνετα με το σώμα σας.   Επειδή είναι μαλακά, δεν 

προκαλούν , κάποιον ερεθισμό , ή καούρα στο δέρμα.   Απομακρύνουν διακριτικά, την βρωμιά και το μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας.  

Όταν χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του σώματος, διατηρούν την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη.  Το διάφανο σαπούνι "Πράσινο 

Σμαράγδι του Μέρλιν", είναι ένα πολύ απαλό σαπούνι, που χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία!  Κάνει υπέροχη δουλειά στον 

καθαρισμό της βρωμιάς στο τέλος της ημέρας.  Εφαρμόστε το στο σώμα σας, είτε με γυμνά χέρια, ή με κάποιο σφουγγάρι εκτελώντας 

κινήσεις επάνω - κάτω. Εφαρμόστε το στα μαλλιά σας ώστε να καθαριστούν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τις άκρες των 

δακτύλων σας, και εκτελώντας απαλές κινήσεις με κατεύθυνση από επάνω προς τα κάτω.  Κατά την εφαρμογή, στο υπόλοιπο σώμα 

σας, χρησιμοποιήστε απαλές κυκλικές κινήσεις, με την παλάμη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήετε το σαπούνι κάτω από 

τρεχούμενο νερό, εάν επιθυμείτε ένα χαλαρωτικό, αφρόλουτρο αναζωογόνησης.  Ξεπλέντε το σώμα σας με χλυαρό νερό και 

σκουπήστε με καθαρή πετσέτα. 

                              Κατάλληλο για:  Πλύσιμο σώματος και μαλιών.  Ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό  

Συσκευασία:  Σαπούνι των  62 gr κατάλληλο για μασάζ και Αρωματοθεραπεία 

ΜΔΣ: 546060658345 

Συστήνεται για Χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος. 
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10.     Σαπούνι μπάρας το Πράσινο Σμαράγδι του Μέρλιν (70 gr Oρθογώνιο) 

 

 

 

Συστατικά: Βούτυρο Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Φοινικέλαιο, Σουκρόζη, Αιθυλική Αλκοόλη, Γλυκερίνη, Κοκομπεταϊνη, 

Χλωροφύλλη, Υδροξείδιο του Νατρίου, Αιθέριο έλαιο Πεύκο, Εκχύλισμα Λεμόνι, Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, Βούτυρο 

Κακάο, Κοκο-ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο, Χλωροφύλλη, Κοκο-αμφοασετικό Νάτριο, Λαουρελικός Γλυκοζίτης, 

Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο Λαουρελικής Γλυκόζης, Παλμιτικό Νάτριο, Λαουρελικό Σαρκοσινικό Άλλας 

Νατρίου, Μελισσοκέρι, Ανθρακικό Νάτριο, Ασετικό Οξύ 

Χρήσεις:  Αποτελεσματικό για το πλύσιμο των χεριών και του σώματος,  καθώς απολαμβάνετε το  μπάνιο σας.   Απολυμαίνει και καθαρίζει 

χωρίς να αφήνει υπολείμματα στην επιδερμίδα σας.  Χρησιμοποιείται για αρωματοθεραπεία και χρωματοθεραπεία, που ανακουφίζει από 

το άγχος.  Εκτός του γεγονότος, πως είναι πιο οικονομικό, πιο φιλικό για το περιβάλλον και καθαρίζει καλίτερα, το διάφανο σαπούνι 

γλυκερίνης, είναι πολύ σημαντικό, για αποτελεσματική υγιεινή.   Διατηρεί την υγρασία και το pH του δέρματος.    Κατάλληλο για ένα 

πρωϊνό τρίψιμο που θα σας ξυπνήσει το πρωϊ, ή θα σας ανανεώσει μετά από κάποιο ντους, όταν αισθάνεστε κούραση.  Τα συστατικά του 

του προσδίδουν μία αφρώδη υφή και το καθιστούν αποτελεσματικό στην απομάκρυνση βρωμιών και λεκέδων από την επιφάνεια του 

σώματος, με ελαφρύ μασάζ.     Οι μπάρες σαπουνιών, είναι όλες αρωματισμένες με αιθέρια έλαια και βοτανικά εκχυλίσματα, 

δημιουργώντας ένα μοναδικό μίγμα αρωματοθεραπείας!  Αυτά είναι κατάλληλα για όλες τις ηλικίες και ασφαλή ακόμη και για μωρά με 

ευαίσθητη επιδερμίδα.    

Εφαρμογή: Τα χειροποίητα σαπούνια Πράσινο Σμαράγδι του Μέρλιν, παράγουν μία μπάρα με πλούσιο αφρό και χρησιμοποιούνται για 

αρωματοθεραπεία , στο ντους ή το μπάνιο.   Η τέλεια συνταγή καθαρισμού που έχουν τα σαπούνια Μέρλιν, καθαρίζει σε βάθος την 

επιδερμίδα, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, διότι περιέχει την σωστή αναλογία από τα θρεπτικά συστατικά, τα έλαια και τα οργανικά 

πρόσθετα, που είναι απαραίτητα για την ευεξία της επιδερμίδας.   Εφαρμόστε τρίβωντας το σαπούνι στα χέρια, το σώμα ή τα μαλλιά σας, 

ούτως ώστε να αφρίσει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο σφουγγάρι , τρίβωντας το σαπούνι επάνω στο βρεμένο 

σφουγγάρι και κατόπιν εφαρμόζοντας τον αφρό στο σώμα.  Τα σαπούνια  Μέρλιν, καθαρίζουν την επιδερμίδα σε βάθος, και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, ώστε να απομακρύνετε λεκέδες από ρούχα και υφάσματα.  Τα πολυτελή σαπούνια Μέρλιν αρωματοθεραπείας, είναι 

κατασκευασμένα εξ΄ολοκλήρου από πιστοποιημένα, οργανικά συστατικά.  Δεν ξηραίνουν τα χέρια σας , και τα καθαρίζουν, ενώ 

ταυτόχρονα τα απολυμαίνουν.  Το σαπούνι "Πράσινο Σμαράγδι του Μέρλιν", είναι υπέροχο, εάν χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του 

προσώπου.  Όσο για την αποτελεσματικότητά τους, τα διάφανα σαπούνια Μέρλιν, αφαιρούν όλα τα ίχνη του μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας 

και καθαρίζουν την λιπαρή επιδερμίδα αποτελεσματικά.  Είναι πολύ εύκολα ως προς τη χρήση τους. Προσθέστε λίγο νερό, τρίψτε το 

σαπούνι στα χέρια σας, και τοποθετήστε τον αφρό στο πρόσωπο σας.  Αφού κάνετε μασάζ με αυτό, ξεπλένετε το πρόσωπο με άφθονο 

νερό και σκουπιστείτε με καθαρή πετσέτα. Έχει ένα δυνατό άρωμα, οφειλόμενο στα αιθέρια έλαια Πεύκου που περιέχει.   To αιθέριο έλαιο 

πεύκου, έχει αντιμικροβιακές, αντισηπτικές, αντι-μυκητιακές, αντι-νευραλγικές και αντι-ρευματοειδείς ιδιότητες.  Αποσυμφορίζει και είναι 

αποχρεμπικό για τις αδιαθεσίες του αναπνευστικού συστήματος.  Επιπλέον, το αιθέριο έλαιο Πεύκου, αποτελεί φυσικό βοήθημα για τα 
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ακόλουθα: 1)Χαλαρώνει τους δύσκαμπτους μυς και καταπραϋνει τους ρευματισμούς, 2) Χαλαρώνει το σώμα, όταν προστίθεται στο 

αφρόλουτρο,  3) Διεγείρει τον υγιή μεταβολισμό, 4) Δίνει ώθηση στα επίπεδα δραστηριότητας, 5) Απομακρύνει το επιπλέον νερό, το 

ουρικό οξύ, το αλάτι και το λίπος μέσω της διούρησης,  6) Ουδετεροποιεί τις ελεύθερες ρίζες, λόγω της πλούσιας αντιοξειδωτικής του 

δυναμικότητας, 7) Ανακουφίζει από τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος.  Το διάφανο σαπούνι "Πράσινο Σμαράγδι του Μέρλιν",  

καθαρίζει τελείως , τους βουλωμένους πόρους του δέρματος και τα σπυράκια νεότητας.  Το πρόσωπό σας δεν στεγνώνει και δεν σφίγγει, 

μετά την χρήση του σαπουνιού γλυκερίνης Μέρλιν.  Χρησιμοποιώντας τα σαπούνια Μέρλιν, στον καθημερινό καθαρισμό του δερματός 

σας, δημιουργεί στο δέρμα σας, μία αίσθηση φρεσκάδας, κάνει λεία την επιδερμίδα σας και σας κάνει να αισθάνεστε άνετα με το σώμα 

σας.   Επειδή είναι μαλακά, δεν προκαλούν , κάποιον ερεθισμό , ή καούρα στο δέρμα.   Απομακρύνουν διακριτικά, την βρωμιά και το μεϊκ 

απ, από το πρόσωπό σας.  Όταν χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του σώματος, διατηρούν την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη.  Το 

διάφανο σαπούνι "Πράσινο Σμαράγδι του Μέρλιν", είναι ένα πολύ απαλό σαπούνι, που χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία!  Κάνει 

υπέροχη δουλειά στον καθαρισμό της βρωμιάς στο τέλος της ημέρας.  Εφαρμόστε το στο σώμα σας, είτε με γυμνά χέρια, ή με κάποιο  

σφουγγάρι εκτελώντας κινήσεις επάνω - κάτω. Εφαρμόστε το στα μαλλιά σας ώστε να καθαριστούν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας 

τις άκρες των δακτύλων σας, και εκτελώντας απαλές κινήσεις με κατεύθυνση από επάνω προς τα κάτω.  Κατά την εφαρμογή, στο 

υπόλοιπο σώμα σας, χρησιμοποιήστε απαλές κυκλικές κινήσεις, με την παλάμη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήετε το σαπούνι 

κάτω από τρεχούμενο νερό, εάν επιθυμείτε ένα χαλαρωτικό, αφρόλουτρο αναζωογόνησης.  Ξεπλέντε το σώμα σας με χλυαρό νερό και 

σκουπήστε με καθαρή πετσέτα. 

   Κατάλληλο για:  Πλύσιμο σώματος και μαλιών.  Ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό 

Συσκευασία: Σαπούνι των  70 gr κατάλληλο για αρωματοθεραπεία  

ΜΔΣ:  546060658354 

Συστήνεται για Χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος. 

 

11.      Σαπούνι μπάρας το Πράσινο Σμαράγδι του Μέρλιν  (102 gr Οβάλ) 

 
Συστατικά: Βούτυρο Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Φοινικέλαιο, Σουκρόζη, Αιθυλική Αλκοόλη, Γλυκερίνη, Κοκομπεταϊνη, 

Χλωροφύλλη, Υδροξείδιο του Νατρίου, Αιθέριο έλαιο Πεύκο, Εκχύλισμα Λεμόνι, Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, Βούτυρο 

Κακάο, Κοκο-ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο, Χλωροφύλλη, Κοκο-αμφοασετικό Νάτριο, Λαουρελικός Γλυκοζίτης, 

Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο Λαουρελικής Γλυκόζης, Παλμιτικό Νάτριο, Λαουρελικό Σαρκοσινικό Άλλας 

Νατρίου, Μελισσοκέρι, Ανθρακικό Νάτριο, Ασετικό Οξύ 
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Χρήσεις:  Αποτελεσματικό για το πλύσιμο των χεριών και του σώματος,  καθώς απολαμβάνετε το  μπάνιο σας.   Απολυμαίνει και 

καθαρίζει χωρίς να αφήνει υπολείμματα στην επιδερμίδα σας.  Χρησιμοποιείται για αρωματοθεραπεία και χρωματοθεραπεία, που 

ανακουφίζει από το άγχος.  Εκτός του γεγονότος, πως είναι πιο οικονομικό, πιο φιλικό για το περιβάλλον και καθαρίζει καλίτερα, το 

διάφανο σαπούνι γλυκερίνης, είναι πολύ σημαντικό, για αποτελεσματική υγιεινή.   Διατηρεί την υγρασία και το pH του δέρματος.    

Κατάλληλο για ένα πρωϊνό τρίψιμο που θα σας ξυπνήσει το πρωϊ, ή θα σας ανανεώσει μετά από κάποιο ντους, όταν αισθάνεστε κούραση.  Τα 

συστατικά του του προσδίδουν μία αφρώδη υφή και το καθιστούν αποτελεσματικό στην απομάκρυνση βρωμιών και λεκέδων από την 

επιφάνεια του σώματος, με ελαφρύ μασάζ.     Οι μπάρες σαπουνιών, είναι όλες αρωματισμένες με αιθέρια έλαια και βοτανικά εκχυλίσματα, 

δημιουργώντας ένα μοναδικό μίγμα αρωματοθεραπείας!  Αυτά είναι κατάλληλα για όλες τις ηλικίες και ασφαλή ακόμη και για μωρά με 

ευαίσθητη επιδερμίδα.    

Εφαρμογή: Τα χειροποίητα σαπούνια Πράσινο Σμαράγδι του Μέρλιν, παράγουν μία μπάρα με πλούσιο αφρό και χρησιμοποιούνται για 

αρωματοθεραπεία , στο ντους ή το μπάνιο.   Η τέλεια συνταγή καθαρισμού που έχουν τα σαπούνια Μέρλιν, καθαρίζει σε βάθος την 

επιδερμίδα, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, διότι περιέχει την σωστή αναλογία από τα θρεπτικά συστατικά, τα έλαια και τα οργανικά πρόσθετα, 

που είναι απαραίτητα για την ευεξία της επιδερμίδας.   Εφαρμόστε τρίβωντας το σαπούνι στα χέρια, το σώμα ή τα μαλλιά σας, ούτως ώστε να 

αφρίσει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο σφουγγάρι , τρίβωντας το σαπούνι επάνω στο βρεμένο σφουγγάρι και κατόπιν 

εφαρμόζοντας τον αφρό στο σώμα.  Τα σαπούνια  Μέρλιν, καθαρίζουν την επιδερμίδα σε βάθος, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να 

απομακρύνετε λεκέδες από ρούχα και υφάσματα.  Τα πολυτελή σαπούνια Μέρλιν αρωματοθεραπείας, είναι κατασκευασμένα εξ΄ολοκλήρου  

από πιστοποιημένα, οργανικά συστατικά.  Δεν ξηραίνουν τα χέρια σας , και τα καθαρίζουν, ενώ ταυτόχρονα τα απολυμαίνουν.  Το σαπούνι 

"Πράσινο Σμαράγδι του Μέρλιν", είναι υπέροχο, εάν χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του προσώπου.  Όσο για την αποτελεσματικότητά 

τους, τα διάφανα σαπούνια Μέρλιν, αφαιρούν όλα τα ίχνη του μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας και καθαρίζουν την λιπαρή επιδερμίδα 

αποτελεσματικά.  Είναι πολύ εύκολα ως προς τη χρήση τους. Προσθέστε λίγο νερό, τρίψτε το σαπούνι στα χέρια σας, και τοποθετήστε τον 

αφρό στο πρόσωπο σας.  Αφού κάνετε μασάζ με αυτό, ξεπλένετε το πρόσωπο με άφθονο νερό και σκουπιστείτε με καθαρή πετσέτα. Έχει ένα 

δυνατό άρωμα, οφειλόμενο στα αιθέρια έλαια Πεύκου που περιέχει.   To αιθέριο έλαιο πεύκου, έχει αντιμικροβιακές, αντισηπτικές, αντι-

μυκητιακές, αντι-νευραλγικές και αντι-ρευματοειδείς ιδιότητες.  Αποσυμφορίζει και είναι αποχρεμπικό για τις αδιαθεσίες του αναπνευστικού 

συστήματος.  Επιπλέον, το αιθέριο έλαιο Πεύκου, αποτελεί φυσικό βοήθημα για τα ακόλουθα: 1)Χαλαρώνει τους δύσκαμπτους μυς και  

καταπραϋνει τους ρευματισμούς, 2) Χαλαρώνει το σώμα, όταν προστίθεται στο αφρόλουτρο,  3) Διεγείρει τον υγιή  μεταβολισμό, 4) Δίνει 

ώθηση στα επίπεδα δραστηριότητας, 5) Απομακρύνει το επιπλέον νερό, το ουρικό οξύ, το αλάτι και το λίπος μέσω της διούρησης,  6) 

Ουδετεροποιεί τις ελεύθερες ρίζες, λόγω της πλούσιας αντιοξειδωτικής του δυναμικότητας, 7) Ανακουφίζει από τις λοιμώξεις του 

ουροποιητικού συστήματος.  Το διάφανο σαπούνι "Πράσινο Σμαράγδι του Μέρλιν",  καθαρίζει τελείως , τους βουλωμένους πόρους του  

δέρματος και τα σπυράκια νεότητας.  Το πρόσωπό σας δεν στεγνώνει και δεν σφίγγει, μετά την χρήση του σαπουνιού γλυκερίνης Μέρλιν.  

Χρησιμοποιώντας τα σαπούνια Μέρλιν, στον καθημερινό καθαρισμό του δερματός σας, δημιουργεί στο δέρμα σας, μία αίσθηση φρεσκάδας, 

κάνει λεία την επιδερμίδα σας και σας κάνει να αισθάνεστε άνετα με το σώμα σας.   Επειδή είναι μαλακά, δεν προκαλούν , κάποιον ερεθισμό , 

ή καούρα στο δέρμα.   Απομακρύνουν διακριτικά, την βρωμιά και το μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας.  Όταν χρησιμοποιούνται για τον 
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καθαρισμό του σώματος, διατηρούν την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη.  Το διάφανο σαπούνι "Πράσινο Σμαράγδι του Μέρλιν", είναι ένα πολύ 

απαλό σαπούνι, που χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία!  Κάνει υπέροχη δουλειά στον καθαρισμό της βρωμιάς στο τέλος της ημέρας.  

Εφαρμόστε το στο σώμα σας, είτε με γυμνά χέρια, ή με κάποιο σφουγγάρι εκτελώντας κινήσεις επάνω - κάτω. Εφαρμόστε το στα μαλλιά σας 

ώστε να καθαριστούν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων σας, και εκτελώντας απαλές κινήσεις με κατεύθυνση από 

επάνω προς τα κάτω.  Κατά την εφαρμογή, στο υπόλοιπο σώμα σας, χρησιμοποιήστε απαλές κυκλικές κινήσεις, με την παλάμη σας. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήετε το σαπούνι κάτω από τρεχούμενο νερό, εάν επιθυμείτε ένα χαλαρωτικό, αφρόλουτρο 

αναζωογόνησης.  Ξεπλέντε το σώμα σας με χλυαρό νερό και σκουπήστε με καθαρή πετσέτα. 

   Κατάλληλο για:  Πλύσιμο σώματος και μαλιών.  Ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό 

Συσκευασία:  Σαπούνι των 102 gr  κατάλληλο για αρωματοθεραπεία  

ΜΔΣ:  546060658355 

Συστήνεται για Χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος. 

 

 

12.     Merlin Emerald Green Soap Bar (106 gr Square) 

 

 

Συστατικά: Βούτυρο Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Φοινικέλαιο, Σουκρόζη, Αιθυλική Αλκοόλη, Γλυκερίνη, 

Κοκομπεταϊνη, Χλωροφύλλη, Υδροξείδιο του Νατρίου, Αιθέριο έλαιο Πεύκο, Εκχύλισμα Λεμόνι, Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Έξτρα 

Παρθένο Ελαιόλαδο, Βούτυρο Κακάο, Κοκο-ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο, Χλωροφύλλη, Κοκο-

αμφοασετικό Νάτριο, Λαουρελικός Γλυκοζίτης, Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο Λαουρελικής 

Γλυκόζης, Παλμιτικό Νάτριο, Λαουρελικό Σαρκοσινικό Άλλας Νατρίου, Μελισσοκέρι, Ανθρακικό Νάτριο, Ασετικό Οξύ 

Χρήσεις:  Αποτελεσματικό για το πλύσιμο των χεριών και του σώματος,  καθώς απολαμβάνετε το  μπάνιο σας.   Απολυμαίνει και 

καθαρίζει χωρίς να αφήνει υπολείμματα στην επιδερμίδα σας.  Χρησιμοποιείται για αρωματοθεραπεία και χρωματοθεραπεία, 

που ανακουφίζει από το άγχος.  Εκτός του γεγονότος, πως είναι πιο οικονομικό, πιο φιλικό για το περιβάλλον και καθαρίζει 

καλίτερα, το διάφανο σαπούνι γλυκερίνης, είναι πολύ σημαντικό, για αποτελεσματική υγιεινή.   Διατηρεί την υγρασία και το pH 

του δέρματος.    Κατάλληλο για ένα πρωϊνό τρίψιμο που θα σας ξυπνήσει το πρωϊ, ή θα σας ανανεώσει μετά από κάποιο ντους, 

όταν αισθάνεστε κούραση.  Τα συστατικά του του προσδίδουν μία αφρώδη υφή και το καθιστούν αποτελεσματικό στην 

απομάκρυνση βρωμιών και λεκέδων από την επιφάνεια του σώματος, με ελαφρύ μασάζ.     Οι μπάρες σαπουνιών, είναι όλες 

αρωματισμένες με αιθέρια έλαια και βοτανικά εκχυλίσματα, δημιουργώντας ένα μοναδικό μίγμα αρωματοθεραπείας!  Αυτά είναι 
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κατάλληλα για όλες τις ηλικίες και ασφαλή ακόμη και για μωρά με ευαίσθητη επιδερμίδα.    

Εφαρμογή: Τα χειροποίητα σαπούνια Πράσινο Σμαράγδι του Μέρλιν, παράγουν μία μπάρα με πλούσιο αφρό και 

χρησιμοποιούνται για αρωματοθεραπεία , στο ντους ή το μπάνιο.   Η τέλεια συνταγή καθαρισμού που έχουν τα σαπούνια Μέρλιν, 

καθαρίζει σε βάθος την επιδερμίδα, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, διότι περιέχει την σωστή αναλογία από τα θρεπτικά συστατικά, 

τα έλαια και τα οργανικά πρόσθετα, που είναι απαραίτητα για την ευεξία της επιδερμίδας.   Εφαρμόστε τρίβωντας το σαπούνι 

στα χέρια, το σώμα ή τα μαλλιά σας, ούτως ώστε να αφρίσει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο σφουγγάρι , 

τρίβωντας το σαπούνι επάνω στο βρεμένο σφουγγάρι και κατόπιν εφαρμόζοντας τον αφρό στο σώμα.  Τα σαπούνια  Μέρλιν, 

καθαρίζουν την επιδερμίδα σε βάθος, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να απομακρύνετε λεκέδες από ρούχα και 

υφάσματα.  Τα πολυτελή σαπούνια Μέρλιν αρωματοθεραπείας, είναι κατασκευασμένα εξ΄ολοκλήρου από πιστοποιημένα, 

οργανικά συστατικά.  Δεν ξηραίνουν τα χέρια σας , και τα καθαρίζουν, ενώ ταυτόχρονα τα απολυμαίνουν.  Το σαπούνι "Πράσινο 

Σμαράγδι του Μέρλιν", είναι υπέροχο, εάν χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του προσώπου.  Όσο για την αποτελεσματικότητά 

τους, τα διάφανα σαπούνια Μέρλιν, αφαιρούν όλα τα ίχνη του μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας και καθαρίζουν την λιπαρή 

επιδερμίδα αποτελεσματικά.  Είναι πολύ εύκολα ως προς τη χρήση τους. Προσθέστε λίγο νερό, τρίψτε το σαπούνι στα χέρια σας, 

και τοποθετήστε τον αφρό στο πρόσωπο σας.  Αφού κάνετε μασάζ με αυτό, ξεπλένετε το πρόσωπο με άφθονο νερό και 

σκουπιστείτε με καθαρή πετσέτα. Έχει ένα δυνατό άρωμα, οφειλόμενο στα αιθέρια έλαια Πεύκου που περιέχει.   To αιθέριο 

έλαιο πεύκου, έχει αντιμικροβιακές, αντισηπτικές, αντι-μυκητιακές, αντι-νευραλγικές και αντι-ρευματοειδείς ιδιότητες.  

Αποσυμφορίζει και είναι αποχρεμπικό για τις αδιαθεσίες του αναπνευστικού συστήματος.  Επιπλέον, το αιθέριο έλαιο Πεύκου, 

αποτελεί φυσικό βοήθημα για τα ακόλουθα: 1)Χαλαρώνει τους δύσκαμπτους μυς και καταπραϋνει τους ρευματισμούς, 2) 

Χαλαρώνει το σώμα, όταν προστίθεται στο αφρόλουτρο,  3) Διεγείρει τον υγιή μεταβολισμό, 4) Δίνει ώθηση στα επίπεδα 

δραστηριότητας, 5) Απομακρύνει το επιπλέον νερό, το ουρικό οξύ, το αλάτι και το λίπος μέσω της διούρησης,  6) Ουδετεροποιεί 

τις ελεύθερες ρίζες, λόγω της πλούσιας αντιοξειδωτικής του δυναμικότητας, 7) Ανακουφίζει από τις λοιμώξεις του 

ουροποιητικού συστήματος.  Το διάφανο σαπούνι "Πράσινο Σμαράγδι του Μέρλιν",  καθαρίζει τελείως , τους βουλωμένους 

πόρους του δέρματος και τα σπυράκια νεότητας.  Το πρόσωπό σας δεν στεγνώνει και δεν σφίγγει, μετά την χρήση του σαπουνιού 

γλυκερίνης Μέρλιν.  Χρησιμοποιώντας τα σαπούνια Μέρλιν, στον καθημερινό καθαρισμό του δερματός σας, δημιουργεί στο 

δέρμα σας, μία αίσθηση φρεσκάδας, κάνει λεία την επιδερμίδα σας και σας κάνει να αισθάνεστε άνετα με το σώμα σας.   Επειδή 

είναι μαλακά, δεν προκαλούν , κάποιον ερεθισμό , ή καούρα στο δέρμα.   Απομακρύνουν διακριτικά, την βρωμιά και το μεϊκ απ, 

από το πρόσωπό σας.  Όταν χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του σώματος, διατηρούν την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη.  

Το διάφανο σαπούνι "Πράσινο Σμαράγδι του Μέρλιν", είναι ένα πολύ απαλό σαπούνι, που χρησιμοποιείται στην 

αρωματοθεραπεία!  Κάνει υπέροχη δουλειά στον καθαρισμό της βρωμιάς στο τέλος της ημέρας.  Εφαρμόστε το στο σώμα σας, 

είτε με γυμνά χέρια, ή με κάποιο σφουγγάρι εκτελώντας κινήσεις επάνω - κάτω. Εφαρμόστε το στα μαλλιά σας ώστε να 

καθαριστούν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων σας, και εκτελώντας απαλές κινήσεις με κατεύθυνση 

από επάνω προς τα κάτω.  Κατά την εφαρμογή, στο υπόλοιπο σώμα σας, χρησιμοποιήστε απαλές κυκλικές κινήσεις, με την 
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παλάμη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήετε το σαπούνι κάτω από τρεχούμενο νερό, εάν επιθυμείτε ένα χαλαρωτικό, 

αφρόλουτρο αναζωογόνησης.  Ξεπλέντε το σώμα σας με χλυαρό νερό και σκουπήστε με καθαρή πετσέτα. 

 

    Κατάλληλο για:  Πλύσιμο σώματος και μαλιών.  Ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό. 

Συσκευασία:  Σαπούνι των 106 gr κατάλληλο για αρωματοθεραπεία 

ΜΔΣ:  546060658356 

                  Συστήνεται για Χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος. 

 

               

13.      Σαπούνι Μπάρας Πορτοκαλί Ζιρκόνι του Μέρλιν (62 gr Mασάζ) 

 

 

 

Συστατικά: Βούτυρο Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Φοινικέλαιο, Σουκρόζη, Αιθυλική Αλκοόλη, Γλυκερίνη,  Κοκομπεταϊνη,  
Υδροξείδιο του Νατρίου, Αιθέριο έλαιο Γλυκό Πορτοκάλι, Εκχύλισμα Πορτοκάλι, β-Καροτήνη,  Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Έξτρα Παρθένο 
Ελαιόλαδο, Βούτυρο Κακάο, Κοκο-ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο,  Κοκο-αμφοασετικό Νάτριο, Λαουρελικός 
Γλυκοζίτης, Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο Λαουρελικής Γλυκόζης, Παλμιτικό Νάτριο, Λαουρελικό 
Σαρκοσινικό Άλλας Νατρίου, Μελισσοκέρι, Ανθρακικό Νάτριο, Ασετικό Οξύ.  
Χρήσεις: Κατάλληλο για αποτελεσματικό πλύσιμο χεριών και σώματος, για απολύμανση και σωστό καθαρισμό κατά το μπάνιο, χωρίς να 

αφήνει υπολείμματα στην επιδερμίδα σας.  Χρησιμοποιήστε το ως το ως το μέσον αρωματοθεραπείας, που θα σας χαλαρώσει από το 

άγχος και για χρωματοθεραπεία στο σώμα σας.  Εκτός του ότι είναι περισσότερο οικονομικό, και τα συστατικά του είναι φιλικά προς το 

περιβάλλον, το διάφανο σαπούνι Μέρλιν, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην διατήρηση της υγιεινής του σώματός σας.  Διατηρεί το pH 

και την υγρασία του δέρματός σας.  κατάλληλο για ένα πρωϊνό τρίψιμο, το οποίο θα σας ξυπνήσει, ή για να σας αναζωογονήσει αφού 

κάνετε κάποιο ντουζ, όταν εσείς αισθάνεστε κούραση.   Τα βιολογικά συστατικά από τα οποία αποτελούνται τα μαλακά σαπούνια Μέρλιν, 

τους προσδίδουν την αφρώδη υφή τους, και την ικανότητα τους να απομακρύνουν γρήγορα και αποτελεσματικά, την βρωμιά και τις 

συσσωρευμένες ακαθαρσίες από την επιφάνεια του σώματος.  Χρησιμοποιήστε το σαπούνι εκτελώντας κινήσεις απαλού μασάζ.  Όλα τα 

σαπούνια Μέρλιν είναι αρωματικά σαπούνια, ειδικά αρωματισμένα, με πιστοποιημένα αιθέρια έλαια, και είναι πλούσια σε βοτανικά 

εκχυλίσματα, που συνδυαζόμενα δημιουργούν ένα μοναδικό κράμα αρωμάτων κατάλληλων για αρωματοθεραπεία!  Κατάλληλο προς 

χρήση σε όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων και των βρεφικών.  Δεν περιέχει μέταλλα ή τεχνητά αρώματα.   

Εφαρμογή: Τα χειροποίητα σαπούνια "Πορτοκαλί Ζιρκόν" του Μέρλιν, παράγουν  πλούσιο αφρό και χρησιμοποιούνται για 
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αρωματοθεραπεία , στο ντους ή το μπάνιο.   Η τέλεια συνταγή καθαρισμού που έχουν τα χειροποίητα σαπούνια Μέρλιν, καθαρίζει σε 

βάθος την επιδερμίδα, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, διότι περιέχει την σωστή αναλογία από τα θρεπτικά συστατικά, τα έλαια και τα 

οργανικά πρόσθετα, που είναι απαραίτητα, για την ευεξία της επιδερμίδας.   Εφαρμόστε τρίβωντας το σαπούνι στα χέρια, το σώμα ή τα 

μαλλιά σας, ούτως ώστε να αφρίσει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο σφουγγάρι , τρίβωντας το σαπούνι επάνω στο 

βρεμένο σφουγγάρι και κατόπιν εφαρμόζοντας τον αφρό στο σώμα.  Τα σαπούνια  Μέρλιν, καθαρίζουν την επιδερμίδα σε βάθος, και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να απομακρύνετε λεκέδες από ρούχα και υφάσματα.  Τα πολυτελή σαπούνια αρωματοθεραπείας του 

Μέρλιν, είναι κατασκευασμένα εξ΄ολοκλήρου από πιστοποιημένα, οργανικά συστατικά.  Δεν ξηραίνουν τα χέρια σας , και τα καθαρίζουν 

σε βάθος, ενώ ταυτόχρονα τα απολυμαίνουν.  Τα σαπούνια "Πορτοκαλί Ζιρκόνι του Μέρλιν", είναι υπέροχα, εάν χρησιμοποιηθούν για  τον 

καθαρισμό του προσώπου.  Όσο για την αποτελεσματικότητά τους, τα διάφανα σαπούνια Μέρλιν, αφαιρούν όλα τα ίχνη του μεϊκ απ, από 

το πρόσωπό σας και καθαρίζουν την λιπαρή επιδερμίδα αποτελεσματικά.  Είναι πολύ εύκολα ως προς τη χρήση τους. Προσθέστε λίγο 

νερό, τρίψτε το σαπούνι στα χέρια σας, και τοποθετήστε τον αφρό στο πρόσωπο σας.  Αφού κάνετε μασάζ με αυτό, ξεπλένετε το 

πρόσωπο με άφθονο νερό και σκουπιστείτε με καθαρή πετσέτα. Έχουν ένα δυνατό άρωμα, οφειλόμενο στα αιθέρια έλαια Πορτοκαλιού 

που περιέχουν.   Τα αιθέρια έλαια, που χρησιμοποιούνται στα διάφανα σαπούνια Μέρλιν, εκχυλίζονται από το φρούτο της πορτοκαλιάς 

(Citrus Sinensis), με κρυο-εκχύλιση και για τον λόγο αυτό, είναι οργανικά, έλαια ψυχρής συμπίεσης, ούτως ώστε να αποφεύγεται η χημική 

τοξικότητα.  Tα αιθέρια έλαιο πορτοκαλιού, παρέχουν πλήθος από οφέλη στην υγεία και έχουν θεραπευτικές ιδιότητες.  Μερικές από 

αυτές περιλαμβάνουν: α) Αντικαταθλιπτική δράση. Ευρέως-γνωστό για τις ιδιοτητές αναζωογόνησης, τα αιθέρια έλαια πορτοκαλιού , 

ηρεμούν το μυαλό και το πνεύμα, και βοηθούν στην ανακούφηση από το άγχος.  Χαλαρώνουν και αναγεννούν το σώμα, και 

χρησιμοποιούνται συχνά για την θεραπεία διαφόρων ανησυχιών. β) Αντι-φλεγμονώδες.  Τα αιθέρια έλαια πορτοκαλιού που περιέχουν τα 

σαπούνια Μέρλιν, ανακουφίζουν τα συμπτώματα, τόσο των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών φλεγμονών, οι οποίες προκαλούνται 

από μολυσματικές ασθένειες.  Είναι χρήσιμα, για την θεραπεία ιστών που έχουν φουσκώσει μέσω της διέγερσης της ροής του αίματος.   

γ)Αντι-σηπτικά.  Αυτά εμποδίζουν την ανάπτυξη των μικροβίων και μπορούν να βοηθήσουν , στην ανακούφηση της φαρυγγίτιδας και του 

έλκους. δ) Βελτιώνουν την χώνεψη.  Είναι γνωστά γιατί βελτιώνουν την χώνεψη, ανακουφίζουν από την δυσκοιλιότητα και αυξάνουν την 

απορρόφηση της βιταμίνης C.  Συστήνουμε την χρήση των σαπουνιών για μασάζ του Μέρλιν "Πορτοκαλί Ζιρκόνι", για να κάνετε μασάζ, 

στην περιοχή της κοιλιακής χώρας.  ε) Αντι-καρκινικά.  Η   D-λιμονένη, αποτελεί μία σούπερ ουσία που περιέχεται στα αιθέρια έλαια από 

πορτοκάλι των σαπουνιών Μέρλιν.  Έχει μελετηθεί εκτενώς για την ικανότητα της, να αποτρέπει τις κυτταρικές μεταλλάξεις και να 

καταπολεμά την ανάπτυξη των καρκινικών όγκων. ζ) Ενθαρύνουν την αποτοξίνωση, δρώντας ως αντιδιουρητικά, ενώ παράλληλα 

διεγείρουν το λυμφατικό σύστημα, την ουρήθρα και τα νεφρά.  Η αυξημένη ενούρηση, βοηθάει στην απομάκρυνση των τοξινών, όπως το 

ουρικό οξύ και των επιπλέον αλάτων και βοηθάει στην κατακράτηση επιπλέον υγρών.  Είναι γνωστά για τις ιδιότητες αποτοξίνωσης και 

καθαρισμού, διότι βοηθούν στην διάσπαση και την απομάκρυνση της κυταρίτιδας.  η) Φροντίδα για το δέρμα.  Τα αιθέρια έλαια 

πορτοκαλιού που περιέχονται στα σαπούνια Μέρλιν, έχει αποδειχθεί πως προάγουν την παραγωγή κολλαγόνου, ενώ παράλληλα 

αυξάνουν την ροή του αίματος στο δέρμα.   Βοηθούν στην ανακούφηση της ξηρής και ερεθισμένης επιδερμίδας. Είναι πολύ 

αποτελεσματικά για ξύσιμο στους κάλους που βρίσκονται στα πόδια.   Το διάφανο σαπούνι "Πορτοκαλί Ζιρκόνι του Μέρλιν",  καθαρίζει 

τελείως , τους βουλωμένους πόρους του δέρματος και τα σπυράκια νεότητας.  Το πρόσωπό σας δεν στεγνώνει και δεν σφίγγει, μετά την 
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χρήση του σαπουνιού γλυκερίνης Μέρλιν.  Χρησιμοποιώντας τα σαπούνια Μέρλιν, στον καθημερινό καθαρισμό του δερματός σας, 

δημιουργεί στο δέρμα σας, μία αίσθηση φρεσκάδας, κάνει λεία την επιδερμίδα σας και σας κάνει να αισθάνεστε άνετα με το σώμα σας.   

Επειδή είναι μαλακά, δεν προκαλούν , κάποιον ερεθισμό , ή καούρα στο δέρμα.   Απομακρύνουν διακριτικά, την βρωμιά και το μεϊκ απ, 

από το πρόσωπό σας.  Όταν χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του σώματος, διατηρούν την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη.  Το 

διάφανο σαπούνι "Πορτοκαλί Ζιρκόνι του Μέρλιν", είναι ένα πολύ απαλό σαπούνι, που χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία!  Κάνει 

υπέροχη δουλειά στον καθαρισμό της βρωμιάς στο τέλος της ημέρας.  Εφαρμόστε το στο σώμα σας, είτε με γυμνά χέρια, ή με κάποιο  

σφουγγάρι εκτελώντας κινήσεις επάνω - κάτω. Εφαρμόστε το στα μαλλιά σας ώστε να καθαριστούν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας 

τις άκρες των δακτύλων σας, και εκτελώντας απαλές κινήσεις με κατεύθυνση από επάνω προς τα κάτω.  Κατά την εφαρμογή, στο 

υπόλοιπο σώμα σας, χρησιμοποιήστε απαλές κυκλικές κινήσεις, με την παλάμη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήετε το σαπούνι 

κάτω από τρεχούμενο νερό, εάν επιθυμείτε ένα χαλαρωτικό, αφρόλουτρο αναζωογόνησης.  Ξεπλέντε το σώμα σας με χλυαρό νερό και 

σκουπήστε με καθαρή πετσέτα μαλιά και σώμα. 

   Κατάλληλο για:  Πλύσιμο σώματος και μαλιών.  Ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό. 

Συσκευασία: Σαπούνι των  62 gr κατάλληλο για μασάζ και αρωματοθεραπεία 

ΜΔΣ:  546060658346 

Συστήνεται για Χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος. 

 

14.     Σαπούνι Μπάρας Πορτοκαλί Ζιρκόνι του Μέρλιν (70 gr Ορθογώνιο) 

 

 

Συστατικά: Βούτυρο Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Φοινικέλαιο, Σουκρόζη, Αιθυλική Αλκοόλη, Γλυκερίνη,  
Κοκομπεταϊνη,  Υδροξείδιο του Νατρίου, Αιθέριο έλαιο Γλυκό Πορτοκάλι, Εκχύλισμα Πορτοκάλι, β-Καροτήνη,  Δεκυλ-Γλυκοζίτης, 
Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, Βούτυρο Κακάο, Κοκο-ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο,  Κοκο-αμφοασετικό 
Νάτριο, Λαουρελικός Γλυκοζίτης, Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο Λαουρελικής Γλυκόζης, Παλμιτικό 
Νάτριο, Λαουρελικό Σαρκοσινικό Άλλας Νατρίου, Μελισσοκέρι, Ανθρακικό Νάτριο, Ασετικό Οξύ.  
Χρήσεις: Κατάλληλο για αποτελεσματικό πλύσιμο χεριών και σώματος, για απολύμανση και σωστό καθαρισμό κατά το μπάνιο, 

χωρίς να αφήνει υπολείμματα στην επιδερμίδα σας.  Χρησιμοποιήστε το ως το ως το μέσον αρωματοθεραπείας, που θα σας 

χαλαρώσει από το άγχος και για χρωματοθεραπεία στο σώμα σας.  Εκτός του ότι είναι περισσότερο οικονομικό, και τα συστατικά 

του είναι φιλικά προς το περιβάλλον, το διάφανο σαπούνι Μέρλιν, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην διατήρηση της υγιεινής του 

σώματός σας.  Διατηρεί το pH και την υγρασία του δέρματός σας.  κατάλληλο για ένα πρωϊνό τρίψιμο, το οποίο θα σας ξυπνήσει, ή 

για να σας αναζωογονήσει αφού κάνετε κάποιο ντουζ, όταν εσείς αισθάνεστε κούραση.   Τα βιολογικά συστατικά από τα οποία 

αποτελούνται τα μαλακά σαπούνια Μέρλιν, τους προσδίδουν την αφρώδη υφή τους, και την ικανότητα τους να απομακρύνουν 
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γρήγορα και αποτελεσματικά, την βρωμιά και τις συσσωρευμένες ακαθαρσίες από την επιφάνεια του σώματος.  Χρησιμοποιήστε 

το σαπούνι εκτελώντας κινήσεις απαλού μασάζ.  Όλα τα σαπούνια Μέρλιν είναι αρωματικά σαπούνια, ειδικά αρωματισμένα, με 

πιστοποιημένα αιθέρια έλαια, και είναι πλούσια σε βοτανικά εκχυλίσματα, που συνδυαζόμενα δημιουργούν ένα μοναδικό κράμα 

αρωμάτων κατάλληλων για αρωματοθεραπεία!  Κατάλληλο προς χρήση σε όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων και των 

βρεφικών.  Δεν περιέχει μέταλλα ή τεχνητά αρώματα.   

Εφαρμογή: Τα χειροποίητα σαπούνια "Πορτοκαλί Ζιρκόν" του Μέρλιν, παράγουν  πλούσιο αφρό και χρησιμοποιούνται για 

αρωματοθεραπεία , στο ντους ή το μπάνιο.   Η τέλεια συνταγή καθαρισμού που έχουν τα χειροποίητα σαπούνια Μέρλιν, καθαρίζει 

σε βάθος την επιδερμίδα, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, διότι περιέχει την σωστή αναλογία από τα θρεπτικά συστατικά, τα έλαια και 

τα οργανικά πρόσθετα, που είναι απαραίτητα, για την ευεξία της επιδερμίδας.   Εφαρμόστε τρίβωντας το σαπούνι στα χέρια, το 

σώμα ή τα μαλλιά σας, ούτως ώστε να αφρίσει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο σφουγγάρι , τρίβωντας το 

σαπούνι επάνω στο βρεμένο σφουγγάρι και κατόπιν εφαρμόζοντας τον αφρό στο σώμα.  Τα σαπούνια  Μέρλιν, καθαρίζουν την 

επιδερμίδα σε βάθος, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να απομακρύνετε λεκέδες από ρούχα και υφάσματα.  Τα πολυτελή 

σαπούνια αρωματοθεραπείας του Μέρλιν, είναι κατασκευασμένα εξ΄ολοκλήρου από πιστοποιημένα, οργανικά συστατικά.  Δεν 

ξηραίνουν τα χέρια σας , και τα καθαρίζουν σε βάθος, ενώ ταυτόχρονα τα απολυμαίνουν.  Τα σαπούνια "Πορτοκαλί Ζιρκόνι του 

Μέρλιν", είναι υπέροχα, εάν χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό του προσώπου.  Όσο για την αποτελεσματικότητά τους, τα 

διάφανα σαπούνια Μέρλιν, αφαιρούν όλα τα ίχνη του μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας και καθαρίζουν την λιπαρή επιδερμίδα 

αποτελεσματικά.  Είναι πολύ εύκολα ως προς τη χρήση τους. Προσθέστε λίγο νερό, τρίψτε το σαπούνι στα χέρια σας, και 

τοποθετήστε τον αφρό στο πρόσωπο σας.  Αφού κάνετε μασάζ με αυτό, ξεπλένετε το πρόσωπο με άφθονο νερό και σκουπιστείτε 

με καθαρή πετσέτα. Έχουν ένα δυνατό άρωμα, οφειλόμενο στα αιθέρια έλαια Πορτοκαλιού που περιέχουν.   Τα αιθέρια έλαια, που 

χρησιμοποιούνται στα διάφανα σαπούνια Μέρλιν, εκχυλίζονται από το φρούτο της πορτοκαλιάς (Citrus Sinensis), με κρυο-εκχύλιση 

και για τον λόγο αυτό, είναι οργανικά, έλαια ψυχρής συμπίεσης, ούτως ώστε να αποφεύγεται η χημική τοξικότητα.  Tα αιθέρια 

έλαιο πορτοκαλιού, παρέχουν πλήθος από οφέλη στην υγεία και έχουν θεραπευτικές ιδιότητες.  Μερικές από αυτές περιλαμβάνουν: 

α) Αντικαταθλιπτική δράση. Ευρέως-γνωστό για τις ιδιοτητές αναζωογόνησης, τα αιθέρια έλαια πορτοκαλιού , ηρεμούν το μυαλό 

και το πνεύμα, και βοηθούν στην ανακούφηση από το άγχος.  Χαλαρώνουν και αναγεννούν το σώμα, και χρησιμοποιούνται συχνά 

για την θεραπεία διαφόρων ανησυχιών. β) Αντι-φλεγμονώδες.  Τα αιθέρια έλαια πορτοκαλιού που περιέχουν τα σαπούνια Μέρλιν, 

ανακουφίζουν τα συμπτώματα, τόσο των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών φλεγμονών, οι οποίες προκαλούνται από 

μολυσματικές ασθένειες.  Είναι χρήσιμα, για την θεραπεία ιστών που έχουν φουσκώσει μέσω της διέγερσης της ροής του αίματος.   

γ)Αντι-σηπτικά.  Αυτά εμποδίζουν την ανάπτυξη των μικροβίων και μπορούν να βοηθήσουν , στην ανακούφηση της φαρυγγίτιδας 

και του έλκους. δ) Βελτιώνουν την χώνεψη.  Είναι γνωστά γιατί βελτιώνουν την χώνεψη, ανακουφίζουν από την δυσκοιλιότητα και 

αυξάνουν την απορρόφηση της βιταμίνης C.  Συστήνουμε την χρήση των σαπουνιών για μασάζ του Μέρλιν "Πορτοκαλί Ζιρκόνι", 

για να κάνετε μασάζ, στην περιοχή της κοιλιακής χώρας.  ε) Αντι-καρκινικά.  Η   D-λιμονένη, αποτελεί μία σούπερ ουσία που 

περιέχεται στα αιθέρια έλαια από πορτοκάλι των σαπουνιών Μέρλιν.  Έχει μελετηθεί εκτενώς για την ικανότητα της, να αποτρέπει 
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τις κυτταρικές μεταλλάξεις και να καταπολεμά την ανάπτυξη των καρκινικών όγκων. ζ) Ενθαρύνουν την αποτοξίνωση, δρώντας ως 

αντιδιουρητικά, ενώ παράλληλα διεγείρουν το λυμφατικό σύστημα, την ουρήθρα και τα νεφρά.  Η αυξημένη ενούρηση, βοηθάει 

στην απομάκρυνση των τοξινών, όπως το ουρικό οξύ και των επιπλέον αλάτων και βοηθάει στην κατακράτηση επιπλέον υγρών.  

Είναι γνωστά για τις ιδιότητες αποτοξίνωσης και καθαρισμού, διότι βοηθούν στην διάσπαση και την απομάκρυνση της κυταρίτιδας.  

η) Φροντίδα για το δέρμα.  Τα αιθέρια έλαια πορτοκαλιού που περιέχονται στα σαπούνια Μέρλιν, έχει αποδειχθεί πως προάγουν 

την παραγωγή κολλαγόνου, ενώ παράλληλα αυξάνουν την ροή του αίματος στο δέρμα.   Βοηθούν στην ανακούφηση της ξηρής και 

ερεθισμένης επιδερμίδας. Είναι πολύ αποτελεσματικά για ξύσιμο στους κάλους που βρίσκονται στα πόδια.   Το διάφανο σαπούνι 

"Πορτοκαλί Ζιρκόνι του Μέρλιν",  καθαρίζει τελείως , τους βουλωμένους πόρους του δέρματος και τα σπυράκια νεότητας.  Το 

πρόσωπό σας δεν στεγνώνει και δεν σφίγγει, μετά την χρήση του σαπουνιού γλυκερίνης Μέρλιν.  Χρησιμοποιώντας τα σαπούνια 

Μέρλιν, στον καθημερινό καθαρισμό του δερματός σας, δημιουργεί στο δέρμα σας, μία αίσθηση φρεσκάδας, κάνει λεία την 

επιδερμίδα σας και σας κάνει να αισθάνεστε άνετα με το σώμα σας.   Επειδή είναι μαλακά, δεν προκαλούν , κάποιον ερεθισμό , ή 

καούρα στο δέρμα.   Απομακρύνουν διακριτικά, την βρωμιά και το μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας.  Όταν χρησιμοποιούνται για τον 

καθαρισμό του σώματος, διατηρούν την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη.  Το διάφανο σαπούνι "Πορτοκαλί Ζιρκόνι του Μέρλιν", είναι 

ένα πολύ απαλό σαπούνι, που χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία!  Κάνει υπέροχη δουλειά στον καθαρισμό της βρωμιάς στο 

τέλος της ημέρας.  Εφαρμόστε το στο σώμα σας, είτε με γυμνά χέρια, ή με κάποιο σφουγγάρι εκτελώντας κινήσεις επάνω - κάτω. 

Εφαρμόστε το στα μαλλιά σας ώστε να καθαριστούν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων σας, και 

εκτελώντας απαλές κινήσεις με κατεύθυνση από επάνω προς τα κάτω.  Κατά την εφαρμογή, στο υπόλοιπο σώμα σας, 

χρησιμοποιήστε απαλές κυκλικές κινήσεις, με την παλάμη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήετε το σαπούνι κάτω από 

τρεχούμενο νερό, εάν επιθυμείτε ένα χαλαρωτικό, αφρόλουτρο αναζωογόνησης.  Ξεπλέντε το σώμα σας με χλυαρό νερό και 

σκουπήστε με καθαρή πετσέτα μαλιά και σώμα.  

              Κατάλληλο για:  Πλύσιμο σώματος και μαλιών.  Ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό. 

Συσκευασία: Σαπούνι των  70 gr soap κατάλληλο για αρωματοθεραπεία 

ΜΔΣ: 546060658359 

Συστήνεται για Χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος. 
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15.         Σαπούνι Μπάρας Πορτοκαλί Ζιρκόνι του Μέρλιν  (102 gr Οβάλ) 

 

 

 

Συστατικά: Βούτυρο Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Φοινικέλαιο, Σουκρόζη, Αιθυλική Αλκοόλη, Γλυκερίνη,  
Κοκομπεταϊνη,  Υδροξείδιο του Νατρίου, Αιθέριο έλαιο Γλυκό Πορτοκάλι, Εκχύλισμα Πορτοκάλι, β-Καροτήνη,  Δεκυλ-
Γλυκοζίτης, Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, Βούτυρο Κακάο, Κοκο-ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο,  
Κοκο-αμφοασετικό Νάτριο, Λαουρελικός Γλυκοζίτης, Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο 
Λαουρελικής Γλυκόζης, Παλμιτικό Νάτριο, Λαουρελικό Σαρκοσινικό Άλλας Νατρίου, Μελισσοκέρι, Ανθρακικό Νάτριο, 
Ασετικό Οξύ.  
Χρήσεις: Κατάλληλο για αποτελεσματικό πλύσιμο χεριών και σώματος, για απολύμανση και σωστό καθαρισμό κατά το 

μπάνιο, χωρίς να αφήνει υπολείμματα στην επιδερμίδα σας.  Χρησιμοποιήστε το ως το ως το μέσον αρωματοθεραπείας, που 

θα σας χαλαρώσει από το άγχος και για χρωματοθεραπεία στο σώμα σας.  Εκτός του ότι είναι περισσότερο οικονομικό, και τα 

συστατικά του είναι φιλικά προς το περιβάλλον, το διάφανο σαπούνι Μέρλιν, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην διατήρηση 

της υγιεινής του σώματός σας.  Διατηρεί το pH και την υγρασία του δέρματός σας.  κατάλληλο για ένα πρωϊνό τρίψιμο, το 

οποίο θα σας ξυπνήσει, ή για να σας αναζωογονήσει αφού κάνετε κάποιο ντουζ, όταν εσείς αισθάνεστε κούραση.   Τα 

βιολογικά συστατικά από τα οποία αποτελούνται τα μαλακά σαπούνια Μέρλιν, τους προσδίδουν την αφρώδη υφή τους, και 

την ικανότητα τους να απομακρύνουν γρήγορα και αποτελεσματικά, την βρωμιά και τις συσσωρευμένες ακαθαρσίες από την 

επιφάνεια του σώματος.  Χρησιμοποιήστε το σαπούνι εκτελώντας κινήσεις απαλού μασάζ.  Όλα τα σαπούνια Μέρλιν είναι 

αρωματικά σαπούνια, ειδικά αρωματισμένα, με πιστοποιημένα αιθέρια έλαια, και είναι πλούσια σε βοτανικά εκχυλίσματα, 

που συνδυαζόμενα δημιουργούν ένα μοναδικό κράμα αρωμάτων κατάλληλων για αρωματοθεραπεία!  Κατάλληλο προς 

χρήση σε όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων και των βρεφικών.  Δεν περιέχει μέταλλα ή τεχνητά αρώματα.   

Εφαρμογή: Τα χειροποίητα σαπούνια "Πορτοκαλί Ζιρκόν" του Μέρλιν, παράγουν  πλούσιο αφρό και χρησιμοποιούνται για 

αρωματοθεραπεία , στο ντους ή το μπάνιο.   Η τέλεια συνταγή καθαρισμού που έχουν τα χειροποίητα σαπούνια Μέρλιν, 

καθαρίζει σε βάθος την επιδερμίδα, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, διότι περιέχει την σωστή αναλογία από τα θρεπτικά 

συστατικά, τα έλαια και τα οργανικά πρόσθετα, που είναι απαραίτητα, για την ευεξία της επιδερμίδας.   Εφαρμόστε τρίβωντας 

το σαπούνι στα χέρια, το σώμα ή τα μαλλιά σας, ούτως ώστε να αφρίσει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο 

σφουγγάρι , τρίβωντας το σαπούνι επάνω στο βρεμένο σφουγγάρι και κατόπιν εφαρμόζοντας τον αφρό στο σώμα.  Τα 

σαπούνια  Μέρλιν, καθαρίζουν την επιδερμίδα σε βάθος, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να απομακρύνετε λεκέδες 

από ρούχα και υφάσματα.  Τα πολυτελή σαπούνια αρωματοθεραπείας του Μέρλιν, είναι κατασκευασμένα εξ΄ολοκλήρου από 

πιστοποιημένα, οργανικά συστατικά.  Δεν ξηραίνουν τα χέρια σας , και τα καθαρίζουν σε βάθος, ενώ ταυτόχρονα τα 

απολυμαίνουν.  Τα σαπούνια "Πορτοκαλί Ζιρκόνι του Μέρλιν", είναι υπέροχα, εάν χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό του 

προσώπου.  Όσο για την αποτελεσματικότητά τους, τα διάφανα σαπούνια Μέρλιν, αφαιρούν όλα τα ίχνη του μεϊκ απ, από το 

πρόσωπό σας και καθαρίζουν την λιπαρή επιδερμίδα αποτελεσματικά.  Είναι πολύ εύκολα ως προς τη χρήση τους. Προσθέστε 

λίγο νερό, τρίψτε το σαπούνι στα χέρια σας, και τοποθετήστε τον αφρό στο πρόσωπο σας.  Αφού κάνετε μασάζ με αυτό, 

ξεπλένετε το πρόσωπο με άφθονο νερό και σκουπιστείτε με καθαρή πετσέτα. Έχουν ένα δυνατό άρωμα, οφειλόμενο στα 
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αιθέρια έλαια Πορτοκαλιού που περιέχουν.   Τα αιθέρια έλαια, που χρησιμοποιούνται στα διάφανα σαπούνια Μέρλιν, 

εκχυλίζονται από το φρούτο της πορτοκαλιάς (Citrus Sinensis), με κρυο-εκχύλιση και για τον λόγο αυτό, είναι οργανικά, έλαια 

ψυχρής συμπίεσης, ούτως ώστε να αποφεύγεται η χημική τοξικότητα.  Tα αιθέρια έλαιο πορτοκαλιού, παρέχουν πλήθος από 

οφέλη στην υγεία και έχουν θεραπευτικές ιδιότητες.  Μερικές από αυτές περιλαμβάνουν: α) Αντικαταθλιπτική δράση. 

Ευρέως-γνωστό για τις ιδιοτητές αναζωογόνησης, τα αιθέρια έλαια πορτοκαλιού , ηρεμούν το μυαλό και το πνεύμα, και 

βοηθούν στην ανακούφηση από το άγχος.  Χαλαρώνουν και αναγεννούν το σώμα, και χρησιμοποιούνται συχνά για την 

θεραπεία διαφόρων ανησυχιών. β) Αντι-φλεγμονώδες.  Τα αιθέρια έλαια πορτοκαλιού που περιέχουν τα σαπούνια Μέρλιν, 

ανακουφίζουν τα συμπτώματα, τόσο των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών φλεγμονών, οι οποίες προκαλούνται από 

μολυσματικές ασθένειες.  Είναι χρήσιμα, για την θεραπεία ιστών που έχουν φουσκώσει μέσω της διέγερσης της ροής του 

αίματος.   γ)Αντι-σηπτικά.  Αυτά εμποδίζουν την ανάπτυξη των μικροβίων και μπορούν να βοηθήσουν , στην ανακούφηση της 

φαρυγγίτιδας και του έλκους. δ) Βελτιώνουν την χώνεψη.  Είναι γνωστά γιατί βελτιώνουν την χώνεψη, ανακουφίζουν από την 

δυσκοιλιότητα και αυξάνουν την απορρόφηση της βιταμίνης C.  Συστήνουμε την χρήση των σαπουνιών για μασάζ του Μέρλιν 

"Πορτοκαλί Ζιρκόνι", για να κάνετε μασάζ, στην περιοχή της κοιλιακής χώρας.  ε) Αντι-καρκινικά.  Η   D-λιμονένη, αποτελεί 

μία σούπερ ουσία που περιέχεται στα αιθέρια έλαια από πορτοκάλι των σαπουνιών Μέρλιν.  Έχει μελετηθεί εκτενώς για την 

ικανότητα της, να αποτρέπει τις κυτταρικές μεταλλάξεις και να καταπολεμά την ανάπτυξη των καρκινικών όγκων. ζ) 

Ενθαρύνουν την αποτοξίνωση, δρώντας ως αντιδιουρητικά, ενώ παράλληλα διεγείρουν το λυμφατικό σύστημα, την ουρήθρα 

και τα νεφρά.  Η αυξημένη ενούρηση, βοηθάει στην απομάκρυνση των τοξινών, όπως το ουρικό οξύ και των επιπλέον αλάτων 

και βοηθάει στην κατακράτηση επιπλέον υγρών.  Είναι γνωστά για τις ιδιότητες αποτοξίνωσης και καθαρισμού, διότι βοηθούν 

στην διάσπαση και την απομάκρυνση της κυταρίτιδας.  η) Φροντίδα για το δέρμα.  Τα αιθέρια έλαια πορτοκαλιού που 

περιέχονται στα σαπούνια Μέρλιν, έχει αποδειχθεί πως προάγουν την παραγωγή κολλαγόνου, ενώ παράλληλα αυξάνουν την 

ροή του αίματος στο δέρμα.   Βοηθούν στην ανακούφηση της ξηρής και ερεθισμένης επιδερμίδας. Είναι πολύ αποτελεσματικά 

για ξύσιμο στους κάλους που βρίσκονται στα πόδια.   Το διάφανο σαπούνι "Πορτοκαλί Ζιρκόνι του Μέρλιν",  καθαρίζει 

τελείως , τους βουλωμένους πόρους του δέρματος και τα σπυράκια νεότητας.  Το πρόσωπό σας δεν στεγνώνει και δεν 

σφίγγει, μετά την χρήση του σαπουνιού γλυκερίνης Μέρλιν.  Χρησιμοποιώντας τα σαπούνια Μέρλιν, στον καθημερινό 

καθαρισμό του δερματός σας, δημιουργεί στο δέρμα σας, μία αίσθηση φρεσκάδας, κάνει λεία την επιδερμίδα σας και σας 

κάνει να αισθάνεστε άνετα με το σώμα σας.   Επειδή είναι μαλακά, δεν προκαλούν , κάποιον ερεθισμό , ή καούρα στο δέρμα.   

Απομακρύνουν διακριτικά, την βρωμιά και το μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας.  Όταν χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του 

σώματος, διατηρούν την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη.  Το διάφανο σαπούνι "Πορτοκαλί Ζιρκόνι του Μέρλιν", είναι ένα πολύ 

απαλό σαπούνι, που χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία!  Κάνει υπέροχη δουλειά στον καθαρισμό της βρωμιάς στο 

τέλος της ημέρας.  Εφαρμόστε το στο σώμα σας, είτε με γυμνά χέρια, ή με κάποιο σφουγγάρι εκτελώντας κινήσεις επάνω - 

κάτω. Εφαρμόστε το στα μαλλιά σας ώστε να καθαριστούν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων σας, 

και εκτελώντας απαλές κινήσεις με κατεύθυνση από επάνω προς τα κάτω.  Κατά την εφαρμογή, στο υπόλοιπο σώμα σας, 

χρησιμοποιήστε απαλές κυκλικές κινήσεις, με την παλάμη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήετε το σαπούνι κάτω από 
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τρεχούμενο νερό, εάν επιθυμείτε ένα χαλαρωτικό, αφρόλουτρο αναζωογόνησης.  Ξεπλέντε το σώμα σας με χλυαρό νερό και 

σκουπήστε καθαρή πετσέτα μαλιά και σώμα.   

Κατάλληλο για:  Πλύσιμο σώματος και μαλιών.  Ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό. 

Συσκευασία: Σαπούνι των  102 gr soap κατάλληλο για αρωματοθεραπεία 

ΜΔΣ: 546060658360 

Συστήνεται για Χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος. 
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16.   Σαπούνι Μπάρας Πορτοκαλί Ζιρκόνι του Μέρλιν  (106 gr Τετράγωνο) 

 

 

 

Συστατικά: Βούτυρο Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Φοινικέλαιο, Σουκρόζη, Αιθυλική Αλκοόλη, Γλυκερίνη,  
Κοκομπεταϊνη,  Υδροξείδιο του Νατρίου, Αιθέριο έλαιο Γλυκό Πορτοκάλι, Εκχύλισμα Πορτοκάλι, β-Καροτήνη,  Δεκυλ-
Γλυκοζίτης, Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, Βούτυρο Κακάο, Κοκο-ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο,  
Κοκο-αμφοασετικό Νάτριο, Λαουρελικός Γλυκοζίτης, Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο 
Λαουρελικής Γλυκόζης, Παλμιτικό Νάτριο, Λαουρελικό Σαρκοσινικό Άλλας Νατρίου, Μελισσοκέρι, Ανθρακικό Νάτριο, 
Ασετικό Οξύ.  
Χρήσεις: Κατάλληλο για αποτελεσματικό πλύσιμο χεριών και σώματος, για απολύμανση και σωστό καθαρισμό κατά το 

μπάνιο, χωρίς να αφήνει υπολείμματα στην επιδερμίδα σας.  Χρησιμοποιήστε το ως το ως το μέσον αρωματοθεραπείας, που 

θα σας χαλαρώσει από το άγχος και για χρωματοθεραπεία στο σώμα σας.  Εκτός του ότι είναι περισσότερο οικονομικό, και τα 

συστατικά του είναι φιλικά προς το περιβάλλον, το διάφανο σαπούνι Μέρλιν, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην διατήρηση 

της υγιεινής του σώματός σας.  Διατηρεί το pH και την υγρασία του δέρματός σας.  κατάλληλο για ένα πρωϊνό τρίψιμο, το 

οποίο θα σας ξυπνήσει, ή για να σας αναζωογονήσει αφού κάνετε κάποιο ντουζ, όταν εσείς αισθάνεστε κούραση.   Τα 

βιολογικά συστατικά από τα οποία αποτελούνται τα μαλακά σαπούνια Μέρλιν, τους προσδίδουν την αφρώδη υφή τους, και 

την ικανότητα τους να απομακρύνουν γρήγορα και αποτελεσματικά, την βρωμιά και τις συσσωρευμένες ακαθαρσίες από την 

επιφάνεια του σώματος.  Χρησιμοποιήστε το σαπούνι εκτελώντας κινήσεις απαλού μασάζ.  Όλα τα σαπούνια Μέρλιν είναι 

αρωματικά σαπούνια, ειδικά αρωματισμένα, με πιστοποιημένα αιθέρια έλαια, και είναι πλούσια σε βοτανικά εκχυλίσματα, 

που συνδυαζόμενα δημιουργούν ένα μοναδικό κράμα αρωμάτων κατάλληλων για αρωματοθεραπεία!  Κατάλληλο προς 

χρήση σε όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων και των βρεφικών.  Δεν περιέχει μέταλλα ή τεχνητά αρώματα.   

Εφαρμογή: Τα χειροποίητα σαπούνια "Πορτοκαλί Ζιρκόν" του Μέρλιν, παράγουν  πλούσιο αφρό και χρησιμοποιούνται για 

αρωματοθεραπεία , στο ντους ή το μπάνιο.   Η τέλεια συνταγή καθαρισμού που έχουν τα χειροποίητα σαπούνια Μέρλιν, 

καθαρίζει σε βάθος την επιδερμίδα, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, διότι περιέχει την σωστή αναλογία από τα θρεπτικά 

συστατικά, τα έλαια και τα οργανικά πρόσθετα, που είναι απαραίτητα, για την ευεξία της επιδερμίδας.   Εφαρμόστε 

τρίβωντας το σαπούνι στα χέρια, το σώμα ή τα μαλλιά σας, ούτως ώστε να αφρίσει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε κάποιο σφουγγάρι , τρίβωντας το σαπούνι επάνω στο βρεμένο σφουγγάρι και κατόπιν εφαρμόζοντας τον 

αφρό στο σώμα.  Τα σαπούνια  Μέρλιν, καθαρίζουν την επιδερμίδα σε βάθος, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να 

απομακρύνετε λεκέδες από ρούχα και υφάσματα.  Τα πολυτελή σαπούνια αρωματοθεραπείας του Μέρλιν, είναι 

κατασκευασμένα εξ΄ολοκλήρου από πιστοποιημένα, οργανικά συστατικά.  Δεν ξηραίνουν τα χέρια σας , και τα καθαρίζουν 

σε βάθος, ενώ ταυτόχρονα τα απολυμαίνουν.  Τα σαπούνια "Πορτοκαλί Ζιρκόνι του Μέρλιν", είναι υπέροχα, εάν 

χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό του προσώπου.  Όσο για την αποτελεσματικότητά τους, τα διάφανα σαπούνια Μέρλιν, 

αφαιρούν όλα τα ίχνη του μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας και καθαρίζουν την λιπαρή επιδερμίδα αποτελεσματικά.  Είναι πολύ 

εύκολα ως προς τη χρήση τους. Προσθέστε λίγο νερό, τρίψτε το σαπούνι στα χέρια σας, και τοποθετήστε τον αφρό στο 

πρόσωπο σας.  Αφού κάνετε μασάζ με αυτό, ξεπλένετε το πρόσωπο με άφθονο νερό και σκουπιστείτε με καθαρή πετσέτα. 
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Έχουν ένα δυνατό άρωμα, οφειλόμενο στα αιθέρια έλαια Πορτοκαλιού που περιέχουν.   Τα αιθέρια έλαια, που 

χρησιμοποιούνται στα διάφανα σαπούνια Μέρλιν, εκχυλίζονται από το φρούτο της πορτοκαλιάς (Citrus Sinensis), με κρυο-

εκχύλιση και για τον λόγο αυτό, είναι οργανικά, έλαια ψυχρής συμπίεσης, ούτως ώστε να αποφεύγεται η χημική τοξικότητα.  

Tα αιθέρια έλαιο πορτοκαλιού, παρέχουν πλήθος από οφέλη στην υγεία και έχουν θεραπευτικές ιδιότητες.  Μερικές από 

αυτές περιλαμβάνουν: α) Αντικαταθλιπτική δράση. Ευρέως-γνωστό για τις ιδιοτητές αναζωογόνησης, τα αιθέρια έλαια 

πορτοκαλιού , ηρεμούν το μυαλό και το πνεύμα, και βοηθούν στην ανακούφηση από το άγχος.  Χαλαρώνουν και αναγεννούν 

το σώμα, και χρησιμοποιούνται συχνά για την θεραπεία διαφόρων ανησυχιών. β) Αντι-φλεγμονώδες.  Τα αιθέρια έλαια 

πορτοκαλιού που περιέχουν τα σαπούνια Μέρλιν, ανακουφίζουν τα συμπτώματα, τόσο των εσωτερικών, όσο και των 

εξωτερικών φλεγμονών, οι οποίες προκαλούνται από μολυσματικές ασθένειες.  Είναι χρήσιμα, για την θεραπεία ιστών που 

έχουν φουσκώσει μέσω της διέγερσης της ροής του αίματος.   γ)Αντι-σηπτικά.  Αυτά εμποδίζουν την ανάπτυξη των 

μικροβίων και μπορούν να βοηθήσουν , στην ανακούφηση της φαρυγγίτιδας και του έλκους. δ) Βελτιώνουν την χώνεψη.  

Είναι γνωστά γιατί βελτιώνουν την χώνεψη, ανακουφίζουν από την δυσκοιλιότητα και αυξάνουν την απορρόφηση της 

βιταμίνης C.  Συστήνουμε την χρήση των σαπουνιών για μασάζ του Μέρλιν "Πορτοκαλί Ζιρκόνι", για να κάνετε μασάζ, στην 

περιοχή της κοιλιακής χώρας.  ε) Αντι-καρκινικά.  Η   D-λιμονένη, αποτελεί μία σούπερ ουσία που περιέχεται στα αιθέρια 

έλαια από πορτοκάλι των σαπουνιών Μέρλιν.  Έχει μελετηθεί εκτενώς για την ικανότητα της, να αποτρέπει τις κυτταρικές 

μεταλλάξεις και να καταπολεμά την ανάπτυξη των καρκινικών όγκων. ζ) Ενθαρύνουν την αποτοξίνωση, δρώντας ως 

αντιδιουρητικά, ενώ παράλληλα διεγείρουν το λυμφατικό σύστημα, την ουρήθρα και τα νεφρά.  Η αυξημένη ενούρηση, 

βοηθάει στην απομάκρυνση των τοξινών, όπως το ουρικό οξύ και των επιπλέον αλάτων και βοηθάει στην κατακράτηση 

επιπλέον υγρών.  Είναι γνωστά για τις ιδιότητες αποτοξίνωσης και καθαρισμού, διότι βοηθούν στην διάσπαση και την 

απομάκρυνση της κυταρίτιδας.  η) Φροντίδα για το δέρμα.  Τα αιθέρια έλαια πορτοκαλιού που περιέχονται στα σαπούνια 

Μέρλιν, έχει αποδειχθεί πως προάγουν την παραγωγή κολλαγόνου, ενώ παράλληλα αυξάνουν την ροή του αίματος στο 

δέρμα.   Βοηθούν στην ανακούφηση της ξηρής και ερεθισμένης επιδερμίδας. Είναι πολύ αποτελεσματικά για ξύσιμο στους 

κάλους που βρίσκονται στα πόδια.   Το διάφανο σαπούνι "Πορτοκαλί Ζιρκόνι του Μέρλιν",  καθαρίζει τελείως , τους 

βουλωμένους πόρους του δέρματος και τα σπυράκια νεότητας.  Το πρόσωπό σας δεν στεγνώνει και δεν σφίγγει, μετά την 

χρήση του σαπουνιού γλυκερίνης Μέρλιν.  Χρησιμοποιώντας τα σαπούνια Μέρλιν, στον καθημερινό καθαρισμό του 

δερματός σας, δημιουργεί στο δέρμα σας, μία αίσθηση φρεσκάδας, κάνει λεία την επιδερμίδα σας και σας κάνει να 

αισθάνεστε άνετα με το σώμα σας.   Επειδή είναι μαλακά, δεν προκαλούν , κάποιον ερεθισμό , ή καούρα στο δέρμα.   

Απομακρύνουν διακριτικά, την βρωμιά και το μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας.  Όταν χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του 

σώματος, διατηρούν την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη.  Το διάφανο σαπούνι "Πορτοκαλί Ζιρκόνι του Μέρλιν", είναι ένα πολύ 

απαλό σαπούνι, που χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία!  Κάνει υπέροχη δουλειά στον καθαρισμό της βρωμιάς στο 

τέλος της ημέρας.  Εφαρμόστε το στο σώμα σας, είτε με γυμνά χέρια, ή με κάποιο σφουγγάρι εκτελώντας κινήσεις επάνω - 

κάτω. Εφαρμόστε το στα μαλλιά σας ώστε να καθαριστούν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων σας, 

και εκτελώντας απαλές κινήσεις με κατεύθυνση από επάνω προς τα κάτω.  Κατά την εφαρμογή, στο υπόλοιπο σώμα σας, 
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χρησιμοποιήστε απαλές κυκλικές κινήσεις, με την παλάμη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήετε το σαπούνι κάτω από 

τρεχούμενο νερό, εάν επιθυμείτε ένα χαλαρωτικό, αφρόλουτρο αναζωογόνησης.  Ξεπλέντε το σώμα σας με χλυαρό νερό και 

σκουπήστε καθαρή πετσέτα μαλιά και σώμα.   

Κατάλληλο για:  Πλύσιμο σώματος και μαλιών.  Ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό. 

Συσκευασία: Σαπούνι των  106 gr soap κατάλληλο για αρωματοθεραπεία 

ΜΔΣ: 546060658361 

Συστήνεται για Χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος 
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    17.       Σαπούνι μπάρας κόκκινο Ρουμπίνι του Μέρλιν (62 gr Mασάζ) 

 

 

 

Συστατικά: Βούτυρο Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Φοινικέλαιο, Σουκρόζη, Αιθυλική Αλκοόλη, Γλυκερίνη,  

Κοκομπεταϊνη,  Υδροξείδιο του Νατρίου, Αιθέριο έλαιο Γιασεμί, Εκχύλισμα Λεμόνι, Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Έξτρα Παρθένο 

Ελαιόλαδο, Βούτυρο Κακάο, Κοκο-ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο,  Κοκο-αμφοασετικό Νάτριο, 

Λαουρελικός Γλυκοζίτης, Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο Λαουρελικής Γλυκόζης, Παλμιτικό 

Νάτριο, Λαουρελικό Σαρκοσινικό Άλλας Νατρίου, Μελισσοκέρι, Ανθρακικό Νάτριο, Ασετικό Οξύ 

Xρήσεις : Κατάλληλο για αποτελεσματικό πλύσιμο χεριών και σώματος, για απολύμανση και σωστό καθαρισμό κατά το 

μπάνιο, χωρίς να αφήνει υπολείμματα στην επιδερμίδα σας.  Χρησιμοποιήστε το ως το ως το μέσον αρωματοθεραπείας, 

που θα σας χαλαρώσει από το άγχος και για χρωματοθεραπεία στο σώμα σας.  Εκτός του ότι είναι περισσότερο 

οικονομικό, και τα συστατικά του είναι φιλικά προς το περιβάλλον, το διάφανο σαπούνι Μέρλιν, είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικό στην διατήρηση της υγιεινής του σώματός σας.  Διατηρεί το pH και την υγρασία του δέρματός σας.  

κατάλληλο για ένα πρωϊνό τρίψιμο, το οποίο θα σας ξυπνήσει, ή για να σας αναζωογονήσει αφού κάνετε κάποιο ντουζ, 

όταν εσείς αισθάνεστε κούραση.   Τα βιολογικά συστατικά από τα οποία αποτελούνται τα μαλακά σαπούνια Μέρλιν, τους 

προσδίδουν την αφρώδη υφή τους, και την ικανότητα τους να απομακρύνουν γρήγορα και αποτελεσματικά, την βρωμιά 

και τις συσσωρευμένες ακαθαρσίες από την επιφάνεια του σώματος.  Χρησιμοποιήστε το σαπούνι εκτελώντας κινήσεις 

απαλού μασάζ.  Όλα τα σαπούνια Μέρλιν είναι αρωματικά σαπούνια, ειδικά αρωματισμένα, με πιστοποιημένα αιθέρια 

έλαια, και είναι πλούσια σε βοτανικά εκχυλίσματα, που συνδυαζόμενα δημιουργούν ένα μοναδικό κράμα αρωμάτων 

κατάλληλων για αρωματοθεραπεία!  Κατάλληλο προς χρήση σε όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων και των 

βρεφικών.  Δεν περιέχει μέταλλα ή τεχνητά αρώματα.   

Εφαρμογή:  Τα χειροποίητα σαπούνια "Kόκκινο Ρουμπίνι" του Μέρλιν, παράγουν  πλούσιο αφρό και χρησιμοποιούνται 

για αρωματοθεραπεία , στο ντους ή το μπάνιο.   Η τέλεια συνταγή καθαρισμού που έχουν τα χειροποίητα σαπούνια 

Μέρλιν, καθαρίζει σε βάθος την επιδερμίδα, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, διότι περιέχει την σωστή αναλογία από τα 

θρεπτικά συστατικά, τα έλαια και τα οργανικά πρόσθετα, που είναι απαραίτητα, για την ευεξία της επιδερμίδας.   

Εφαρμόστε τρίβωντας το σαπούνι στα χέρια, το σώμα ή τα μαλλιά σας, ούτως ώστε να αφρίσει.  Εναλλακτικά, μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε κάποιο σφουγγάρι , τρίβωντας το σαπούνι επάνω στο βρεμένο σφουγγάρι και κατόπιν 

εφαρμόζοντας τον αφρό στο σώμα.  Τα σαπούνια  Μέρλιν, καθαρίζουν την επιδερμίδα σε βάθος, και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, ώστε να απομακρύνετε λεκέδες από ρούχα και υφάσματα.  Τα πολυτελή σαπούνια 

αρωματοθεραπείας του Μέρλιν, είναι κατασκευασμένα εξ΄ολοκλήρου από πιστοποιημένα, οργανικά συστατικά.  Δεν 

ξηραίνουν τα χέρια σας , και τα καθαρίζουν σε βάθος, ενώ ταυτόχρονα τα απολυμαίνουν.  Τα σαπούνια "Κόκκινο 

Ρουμπίνι του Μέρλιν", είναι υπέροχα, εάν χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό του προσώπου.  Όσο για την 

αποτελεσματικότητά τους, τα διάφανα σαπούνια Μέρλιν, αφαιρούν όλα τα ίχνη του μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας και 
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καθαρίζουν την λιπαρή επιδερμίδα αποτελεσματικά.  Είναι πολύ εύκολα ως προς τη χρήση τους. Προσθέστε λίγο νερό, 

τρίψτε το σαπούνι στα χέρια σας, και τοποθετήστε τον αφρό στο πρόσωπο σας.  Αφού κάνετε μασάζ με αυτό, ξεπλένετε 

το πρόσωπο με άφθονο νερό και σκουπιστείτε με καθαρή πετσέτα. Έχουν ένα δυνατό άρωμα, οφειλόμενο στα αιθέρια 

έλαια Γιασεμί που περιέχει.   Το αιθέριο έλαιο από Γιασεμί, ή όπως Τεχνικά ονομάζεται ακατέργαστο Γιασεμί (Jasminum 

officinale) είναι ένα πολύτιμο και δυσεύρετο αιθέριο έλαιο. Έχει ένα γλυκό άρωμα, όπως αυτό των λουλουδιών γιασεμί, 

αλλά ακόμη πιο έντονο.  Τα αιθέρια έλαια γιασεμί, παρέχουν πλήθος από θεραπευτικά οφέλη και έχουν θεραπευτικές 

ιδιότητες.  Μερικές από αυτές περιλαμβάνουν: α) Την συχνή χρήση στις θεραπείες μασάζ, και τις αρωματοθεραπείες που 

σχετίζονται με την υποστήριξη μυών και κλειδώσεων, β) Υποστηρίξεις του κυκλοφορικού συστήματος, γ) Υποστήριξη 

των αναπνευστικών λειτουργιών, δ) Είναι οφέλιμα στις λιπαρές επιδερμίδες ε) Το άρωμα τους διεγείρει και προάγει τα 

συναισθήματα δύναμης , της ευχάριστης θερμότητας και της αναζωογόνησης.    Συστήνουμε την χρήση των σαπουνιών 

για μασάζ του Μέρλιν "Κόκκινο Ρουμπίνι", για να κάνετε μασάζ, στην περιοχή των  κλειδώσεων.    Το διάφανο σαπούνι 

"Κόκκινο Ρουμπίνι του Μέρλιν",  καθαρίζει τελείως , τους βουλωμένους πόρους του δέρματος και τα σπυράκια νεότητας.  

Το πρόσωπό σας δεν στεγνώνει και δεν σφίγγει, μετά την χρήση του σαπουνιού γλυκερίνης Μέρλιν.  Χρησιμοποιώντας 

τα σαπούνια Μέρλιν, στον καθημερινό καθαρισμό του δερματός σας, δημιουργεί στο δέρμα σας, μία αίσθηση 

φρεσκάδας, κάνει λεία την επιδερμίδα σας και σας κάνει να αισθάνεστε άνετα με το σώμα σας.   Επειδή είναι μαλακά, δεν 

προκαλούν , κάποιον ερεθισμό , ή καούρα στο δέρμα.   Απομακρύνουν διακριτικά, την βρωμιά και το μεϊκ απ, από το 

πρόσωπό σας.  Όταν χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του σώματος, διατηρούν την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη.  

Το διάφανο σαπούνι "Κόκκινο Ρουμπίνι του Μέρλιν", είναι ένα πολύ απαλό σαπούνι, που χρησιμοποιείται στην 

αρωματοθεραπεία!  Κάνει υπέροχη δουλειά στον καθαρισμό της βρωμιάς στο τέλος της ημέρας.  Εφαρμόστε το στο 

σώμα σας, είτε με γυμνά χέρια, ή με κάποιο σφουγγάρι εκτελώντας κινήσεις επάνω - κάτω. Εφαρμόστε το στα μαλλιά 

σας ώστε να καθαριστούν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων σας, και εκτελώντας απαλές 

κινήσεις με κατεύθυνση από επάνω προς τα κάτω.  Κατά την εφαρμογή, στο υπόλοιπο σώμα σας, χρησιμοποιήστε 

απαλές κυκλικές κινήσεις, με την παλάμη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε το σαπούνι, κάτω από 

τρεχούμενο νερό, εάν επιθυμείτε ένα χαλαρωτικό, αφρόλουτρο αναζωογόνησης.  Ξεπλέντε το σώμα σας με χλυαρό νερό 

και σκουπήστε με καθαρή πετσέτα, μαλιά και σώμα. 

Κατάλληλο για:  Πλύσιμο σώματος και μαλιών.  Ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό. 

Συσκευασία:  Σαπούνι των 62 gr κατάλληλο για μασάζ και αρωματοθεραπεία 

ΜΔΣ:  546060658347 

Συστήνεται για Χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος 
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18.           Σαπούνι μπάρας κόκκινο Ρουμπίνι του Μέρλιν (70 gr Ορθογώνιο) 

 

 

 

Συστατικά: Βούτυρο Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Φοινικέλαιο, Σουκρόζη, Αιθυλική Αλκοόλη, Γλυκερίνη,  

Κοκομπεταϊνη,  Υδροξείδιο του Νατρίου, Αιθέριο έλαιο Γιασεμί, Εκχύλισμα Λεμόνι, Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, 

Βούτυρο Κακάο, Κοκο-ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο,  Κοκο-αμφοασετικό Νάτριο, Λαουρελικός 

Γλυκοζίτης, Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο Λαουρελικής Γλυκόζης, Παλμιτικό Νάτριο, Λαουρελικό 

Σαρκοσινικό Άλλας Νατρίου, Μελισσοκέρι, Ανθρακικό Νάτριο, Ασετικό Οξύ 

Xρήσεις : Κατάλληλο για αποτελεσματικό πλύσιμο χεριών και σώματος, για απολύμανση και σωστό καθαρισμό κατά το μπάνιο, 

χωρίς να αφήνει υπολείμματα στην επιδερμίδα σας.  Χρησιμοποιήστε το ως το ως το μέσον αρωματοθεραπείας, που θα σας 

χαλαρώσει από το άγχος και για χρωματοθεραπεία στο σώμα σας.  Εκτός του ότι είναι περισσότερο οικονομικό, και τα συστατικά 

του είναι φιλικά προς το περιβάλλον, το διάφανο σαπούνι Μέρλιν, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην διατήρηση της υγιεινής του 

σώματός σας.  Διατηρεί το pH και την υγρασία του δέρματός σας.  κατάλληλο για ένα πρωϊνό τρίψιμο, το οποίο θα σας ξυπνήσει, ή 

για να σας αναζωογονήσει αφού κάνετε κάποιο ντουζ, όταν εσείς αισθάνεστε κούραση.   Τα βιολογικά συστατικά από τα οποία 

αποτελούνται τα μαλακά σαπούνια Μέρλιν, τους προσδίδουν την αφρώδη υφή τους, και την ικανότητα τους να απομακρύνουν 

γρήγορα και αποτελεσματικά, την βρωμιά και τις συσσωρευμένες ακαθαρσίες από την επιφάνεια του σώματος.  Χρησιμοποιήστε 

το σαπούνι εκτελώντας κινήσεις απαλού μασάζ.  Όλα τα σαπούνια Μέρλιν είναι αρωματικά σαπούνια, ειδικά αρωματισμένα, με 

πιστοποιημένα αιθέρια έλαια, και είναι πλούσια σε βοτανικά εκχυλίσματα, που συνδυαζόμενα δημιουργούν ένα μοναδικό κράμα 

αρωμάτων κατάλληλων για αρωματοθεραπεία!  Κατάλληλο προς χρήση σε όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων και των 

βρεφικών.  Δεν περιέχει μέταλλα ή τεχνητά αρώματα.   

Εφαρμογή:  Τα χειροποίητα σαπούνια "Kόκκινο Ρουμπίνι" του Μέρλιν, παράγουν  πλούσιο αφρό και χρησιμοποιούνται για 

αρωματοθεραπεία , στο ντους ή το μπάνιο.   Η τέλεια συνταγή καθαρισμού που έχουν τα χειροποίητα σαπούνια Μέρλιν, καθαρίζει 

σε βάθος την επιδερμίδα, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, διότι περιέχει την σωστή αναλογία από τα θρεπτικά συστατικά, τα έλαια και 

τα οργανικά πρόσθετα, που είναι απαραίτητα, για την ευεξία της επιδερμίδας.   Εφαρμόστε τρίβωντας το σαπούνι στα χέρια, το 

σώμα ή τα μαλλιά σας, ούτως ώστε να αφρίσει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο σφουγγάρι , τρίβωντας το 

σαπούνι επάνω στο βρεμένο σφουγγάρι και κατόπιν εφαρμόζοντας τον αφρό στο σώμα.  Τα σαπούνια  Μέρλιν, καθαρίζουν την 

επιδερμίδα σε βάθος, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να απομακρύνετε λεκέδες από ρούχα και υφάσματα.  Τα πολυτελή 

σαπούνια αρωματοθεραπείας του Μέρλιν, είναι κατασκευασμένα εξ΄ολοκλήρου από πιστοποιημένα, οργανικά συστατικά.  Δεν 

ξηραίνουν τα χέρια σας , και τα καθαρίζουν σε βάθος, ενώ ταυτόχρονα τα απολυμαίνουν.  Τα σαπούνια "Κόκκινο Ρουμπίνι του 

Μέρλιν", είναι υπέροχα, εάν χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό του προσώπου.  Όσο για την αποτελεσματικότητά τους, τα 

διάφανα σαπούνια Μέρλιν, αφαιρούν όλα τα ίχνη του μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας και καθαρίζουν την λιπαρή επιδερμίδα 

αποτελεσματικά.  Είναι πολύ εύκολα ως προς τη χρήση τους. Προσθέστε λίγο νερό, τρίψτε το σαπούνι στα χέρια σας, και 

τοποθετήστε τον αφρό στο πρόσωπο σας.  Αφού κάνετε μασάζ με αυτό, ξεπλένετε το πρόσωπο με άφθονο νερό και σκουπιστείτε 
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με καθαρή πετσέτα. Έχουν ένα δυνατό άρωμα, οφειλόμενο στα αιθέρια έλαια Γιασεμί που περιέχει.   Το αιθέριο έλαιο από Γιασεμί,  

ή όπως Τεχνικά ονομάζεται ακατέργαστο Γιασεμί (Jasminum officinale) είναι ένα πολύτιμο και δυσεύρετο αιθέριο έλαιο. Έχει ένα 

γλυκό άρωμα, όπως αυτό των λουλουδιών γιασεμί, αλλά ακόμη πιο έντονο.  Τα αιθέρια έλαια γιασεμί, παρέχουν πλήθος από 

θεραπευτικά οφέλη και έχουν θεραπευτικές ιδιότητες.  Μερικές από αυτές περιλαμβάνουν: α) Την συχνή χρήση στις θεραπείες 

μασάζ, και τις αρωματοθεραπείες που σχετίζονται με την υποστήριξη μυών και κλειδώσεων, β) Υποστηρίξεις του κυκλοφορικού 

συστήματος, γ) Υποστήριξη των αναπνευστικών λειτουργιών, δ) Είναι οφέλιμα στις λιπαρές επιδερμίδες ε) Το άρωμα τους διεγείρει 

και προάγει τα συναισθήματα δύναμης , της ευχάριστης θερμότητας και της αναζωογόνησης.    Συστήνουμε την χρήση των 

σαπουνιών για μασάζ του Μέρλιν "Κόκκινο Ρουμπίνι", για να κάνετε μασάζ, στην περιοχή των  κλειδώσεων.    Το διάφανο σαπούνι 

"Κόκκινο Ρουμπίνι του Μέρλιν",  καθαρίζει τελείως , τους βουλωμένους πόρους του δέρματος και τα σπυράκια νεότητας.  Το 

πρόσωπό σας δεν στεγνώνει και δεν σφίγγει, μετά την χρήση του σαπουνιού γλυκερίνης Μέρλιν.  Χρησιμοποιώντας τα σαπούνια 

Μέρλιν, στον καθημερινό καθαρισμό του δερματός σας, δημιουργεί στο δέρμα σας, μία αίσθηση φρεσκάδας, κάνει λεία την 

επιδερμίδα σας και σας κάνει να αισθάνεστε άνετα με το σώμα σας.   Επειδή είναι μαλακά, δεν προκαλούν , κάποιον ερεθισμό , ή 

καούρα στο δέρμα.   Απομακρύνουν διακριτικά, την βρωμιά και το μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας.  Όταν χρησιμοποιούνται για τον 

καθαρισμό του σώματος, διατηρούν την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη.  Το διάφανο σαπούνι "Κόκκινο Ρουμπίνι του Μέρλιν", είναι 

ένα πολύ απαλό σαπούνι, που χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία!  Κάνει υπέροχη δουλειά στον καθαρισμό της βρωμιάς στο 

τέλος της ημέρας.  Εφαρμόστε το στο σώμα σας, είτε με γυμνά χέρια, ή με κάποιο σφουγγάρι εκτελώντας κινήσεις επάνω - κάτω. 

Εφαρμόστε το στα μαλλιά σας ώστε να καθαριστούν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων σας, και 

εκτελώντας απαλές κινήσεις με κατεύθυνση από επάνω προς τα κάτω.  Κατά την εφαρμογή, στο υπόλοιπο σώμα σας, 

χρησιμοποιήστε απαλές κυκλικές κινήσεις, με την παλάμη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε το σαπούνι, κάτω από 

τρεχούμενο νερό, εάν επιθυμείτε ένα χαλαρωτικό, αφρόλουτρο αναζωογόνησης.  Ξεπλέντε το σώμα σας με χλυαρό νερό και 

σκουπήστε με καθαρή πετσέτα, μαλιά και σώμα. 

 

Κατάλληλο για:  Πλύσιμο σώματος και μαλιών.  Ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό. 

Συσκευασία: Σαπούνι των  70  gr κατάλληλο για αρωματοθεραπεία  

ΜΔΣ:  546060658364 

Συστήνεται για Χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος 
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  19.        Σαπούνι μπάρας κόκκινο Ρουμπίνι του Μέρλιν  (102 gr Οβάλ) 

 

 

 

Συστατικά: Βούτυρο Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Φοινικέλαιο, Σουκρόζη, Αιθυλική Αλκοόλη, Γλυκερίνη,  

Κοκομπεταϊνη,  Υδροξείδιο του Νατρίου, Αιθέριο έλαιο Γιασεμί, Εκχύλισμα Λεμόνι, Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Έξτρα Παρθένο 

Ελαιόλαδο, Βούτυρο Κακάο, Κοκο-ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο,  Κοκο-αμφοασετικό Νάτριο, 

Λαουρελικός Γλυκοζίτης, Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο Λαουρελικής Γλυκόζης, Παλμιτικό 

Νάτριο, Λαουρελικό Σαρκοσινικό Άλλας Νατρίου, Μελισσοκέρι, Ανθρακικό Νάτριο, Ασετικό Οξύ 

Xρήσεις : Κατάλληλο για αποτελεσματικό πλύσιμο χεριών και σώματος, για απολύμανση και σωστό καθαρισμό κατά το μπάνιο, 

χωρίς να αφήνει υπολείμματα στην επιδερμίδα σας.  Χρησιμοποιήστε το ως το ως το μέσον αρωματοθεραπείας, που θα σας 

χαλαρώσει από το άγχος και για χρωματοθεραπεία στο σώμα σας.  Εκτός του ότι είναι περισσότερο οικονομικό, και τα 

συστατικά του είναι φιλικά προς το περιβάλλον, το διάφανο σαπούνι Μέρλιν, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην διατήρηση 

της υγιεινής του σώματός σας.  Διατηρεί το pH και την υγρασία του δέρματός σας.  κατάλληλο για ένα πρωϊνό τρίψιμο, το οποίο 

θα σας ξυπνήσει, ή για να σας αναζωογονήσει αφού κάνετε κάποιο ντουζ, όταν εσείς αισθάνεστε κούραση.   Τα βιολογικά 

συστατικά από τα οποία αποτελούνται τα μαλακά σαπούνια Μέρλιν, τους προσδίδουν την αφρώδη υφή τους, και την ικανότητα 

τους να απομακρύνουν γρήγορα και αποτελεσματικά, την βρωμιά και τις συσσωρευμένες ακαθαρσίες από την επιφάνεια του 

σώματος.  Χρησιμοποιήστε το σαπούνι εκτελώντας κινήσεις απαλού μασάζ.  Όλα τα σαπούνια Μέρλιν είναι αρωματικά 

σαπούνια, ειδικά αρωματισμένα, με πιστοποιημένα αιθέρια έλαια, και είναι πλούσια σε βοτανικά εκχυλίσματα, που 

συνδυαζόμενα δημιουργούν ένα μοναδικό κράμα αρωμάτων κατάλληλων για αρωματοθεραπεία!  Κατάλληλο προς χρήση σε 

όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων και των βρεφικών.  Δεν περιέχει μέταλλα ή τεχνητά αρώματα.   

Εφαρμογή:  Τα χειροποίητα σαπούνια "Kόκκινο Ρουμπίνι" του Μέρλιν, παράγουν  πλούσιο αφρό και χρησιμοποιούνται για 

αρωματοθεραπεία , στο ντους ή το μπάνιο.   Η τέλεια συνταγή καθαρισμού που έχουν τα χειροποίητα σαπούνια Μέρλιν, 

καθαρίζει σε βάθος την επιδερμίδα, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, διότι περιέχει την σωστή αναλογία από τα θρεπτικά συστατικά, 

τα έλαια και τα οργανικά πρόσθετα, που είναι απαραίτητα, για την ευεξία της επιδερμίδας.   Εφαρμόστε τρίβωντας το σαπούνι 

στα χέρια, το σώμα ή τα μαλλιά σας, ούτως ώστε να αφρίσει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο σφουγγάρι , 

τρίβωντας το σαπούνι επάνω στο βρεμένο σφουγγάρι και κατόπιν εφαρμόζοντας τον αφρό στο σώμα.  Τα σαπούνια  Μέρλιν, 

καθαρίζουν την επιδερμίδα σε βάθος, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να απομακρύνετε λεκέδες από ρούχα και 

υφάσματα.  Τα πολυτελή σαπούνια αρωματοθεραπείας του Μέρλιν, είναι κατασκευασμένα εξ΄ολοκλήρου από πιστοποιημένα, 

οργανικά συστατικά.  Δεν ξηραίνουν τα χέρια σας , και τα καθαρίζουν σε βάθος, ενώ ταυτόχρονα τα απολυμαίνουν.  Τα 

σαπούνια "Κόκκινο Ρουμπίνι του Μέρλιν", είναι υπέροχα, εάν χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό του προσώπου.  Όσο για την 

αποτελεσματικότητά τους, τα διάφανα σαπούνια Μέρλιν, αφαιρούν όλα τα ίχνη του μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας και 

καθαρίζουν την λιπαρή επιδερμίδα αποτελεσματικά.  Είναι πολύ εύκολα ως προς τη χρήση τους. Προσθέστε λίγο νερό, τρίψτε 

το σαπούνι στα χέρια σας, και τοποθετήστε τον αφρό στο πρόσωπο σας.  Αφού κάνετε μασάζ με αυτό, ξεπλένετε το πρόσωπο 
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με άφθονο νερό και σκουπιστείτε με καθαρή πετσέτα. Έχουν ένα δυνατό άρωμα, οφειλόμενο στα αιθέρια έλαια Γιασεμί που 

περιέχει.   Το αιθέριο έλαιο από Γιασεμί, ή όπως Τεχνικά ονομάζεται ακατέργαστο Γιασεμί (Jasminum officinale) είναι ένα 

πολύτιμο και δυσεύρετο αιθέριο έλαιο. Έχει ένα γλυκό άρωμα, όπως αυτό των λουλουδιών γιασεμί, αλλά ακόμη πιο έντονο.  Τα 

αιθέρια έλαια γιασεμί, παρέχουν πλήθος από θεραπευτικά οφέλη και έχουν θεραπευτικές ιδιότητες.  Μερικές από αυτές 

περιλαμβάνουν: α) Την συχνή χρήση στις θεραπείες μασάζ, και τις αρωματοθεραπείες που σχετίζονται με την υποστήριξη μυών 

και κλειδώσεων, β) Υποστηρίξεις του κυκλοφορικού συστήματος, γ) Υποστήριξη των αναπνευστικών λειτουργιών, δ) Είναι 

οφέλιμα στις λιπαρές επιδερμίδες ε) Το άρωμα τους διεγείρει και προάγει τα συναισθήματα δύναμης , της ευχάριστης 

θερμότητας και της αναζωογόνησης.    Συστήνουμε την χρήση των σαπουνιών για μασάζ του Μέρλιν "Κόκκινο Ρουμπίνι", για να 

κάνετε μασάζ, στην περιοχή των  κλειδώσεων.    Το διάφανο σαπούνι "Κόκκινο Ρουμπίνι του Μέρλιν",  καθαρίζει τελείως , τους 

βουλωμένους πόρους του δέρματος και τα σπυράκια νεότητας.  Το πρόσωπό σας δεν στεγνώνει και δεν σφίγγει, μετά την 

χρήση του σαπουνιού γλυκερίνης Μέρλιν.  Χρησιμοποιώντας τα σαπούνια Μέρλιν, στον καθημερινό καθαρισμό του δερματός 

σας, δημιουργεί στο δέρμα σας, μία αίσθηση φρεσκάδας, κάνει λεία την επιδερμίδα σας και σας κάνει να αισθάνεστε άνετα με το 

σώμα σας.   Επειδή είναι μαλακά, δεν προκαλούν , κάποιον ερεθισμό , ή καούρα στο δέρμα.   Απομακρύνουν διακριτικά, την 

βρωμιά και το μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας.  Όταν χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του σώματος, διατηρούν την 

επιδερμίδα σας ενυδατωμένη.  Το διάφανο σαπούνι "Κόκκινο Ρουμπίνι του Μέρλιν", είναι ένα πολύ απαλό σαπούνι, που 

χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία!  Κάνει υπέροχη δουλειά στον καθαρισμό της βρωμιάς στο τέλος της ημέρας.  

Εφαρμόστε το στο σώμα σας, είτε με γυμνά χέρια, ή με κάποιο σφουγγάρι εκτελώντας κινήσεις επάνω - κάτω. Εφαρμόστε το 

στα μαλλιά σας ώστε να καθαριστούν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων σας, και εκτελώντας απαλές 

κινήσεις με κατεύθυνση από επάνω προς τα κάτω.  Κατά την εφαρμογή, στο υπόλοιπο σώμα σας, χρησιμοποιήστε απαλές 

κυκλικές κινήσεις, με την παλάμη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε το σαπούνι, κάτω από τρεχούμενο νερό, εάν 

επιθυμείτε ένα χαλαρωτικό, αφρόλουτρο αναζωογόνησης.  Ξεπλέντε το σώμα σας με χλυαρό νερό και σκουπήστε με καθαρή 

πετσέτα, μαλιά και σώμα. 

Κατάλληλο για:  Πλύσιμο σώματος και μαλιών.  Ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό. 

Συσκευασία:  Σαπούνι των  102 gr κατάλληλο για αρωματοθεραπεία 

ΜΔΣ:  546060658365 

Συστήνεται για Χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος 
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20.        Σαπούνι μπάρας κόκκινο Ρουμπίνι του Μέρλιν  (106 gr Τετράγωνο) 

 

 

 

Συστατικά: Βούτυρο Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Φοινικέλαιο, Σουκρόζη, Αιθυλική Αλκοόλη, Γλυκερίνη,  Κοκομπεταϊνη,  

Υδροξείδιο του Νατρίου, Αιθέριο έλαιο Γιασεμί, Εκχύλισμα Λεμόνι, Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, Βούτυρο Κακάο, Κοκο-

ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο,  Κοκο-αμφοασετικό Νάτριο, Λαουρελικός Γλυκοζίτης, Κοκοϋλογλουταμινικό 

Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο Λαουρελικής Γλυκόζης, Παλμιτικό Νάτριο, Λαουρελικό Σαρκοσινικό Άλλας Νατρίου, Μελισσοκέρι, 

Ανθρακικό Νάτριο, Ασετικό Οξύ 

Xρήσεις : Κατάλληλο για αποτελεσματικό πλύσιμο χεριών και σώματος, για απολύμανση και σωστό καθαρισμό κατά το μπάνιο, χωρίς να 

αφήνει υπολείμματα στην επιδερμίδα σας.  Χρησιμοποιήστε το ως το ως το μέσον αρωματοθεραπείας, που θα σας χαλαρώσει από το άγχος 

και για χρωματοθεραπεία στο σώμα σας.  Εκτός του ότι είναι περισσότερο οικονομικό, και τα συστατικά του είναι φιλικά προς το 

περιβάλλον, το διάφανο σαπούνι Μέρλιν, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην διατήρηση της υγιεινής του σώματός σας.  Διατηρεί το pH και 

την υγρασία του δέρματός σας.  κατάλληλο για ένα πρωϊνό τρίψιμο, το οποίο θα σας ξυπνήσει, ή για να σας αναζωογονήσει αφού κάνετε 

κάποιο ντουζ, όταν εσείς αισθάνεστε κούραση.   Τα βιολογικά συστατικά από τα οποία αποτελούνται τα μαλακά σαπούνια Μέρλιν, τους 

προσδίδουν την αφρώδη υφή τους, και την ικανότητα τους να απομακρύνουν γρήγορα και αποτελεσματικά, την βρωμιά και τις 

συσσωρευμένες ακαθαρσίες από την επιφάνεια του σώματος.  Χρησιμοποιήστε το σαπούνι εκτελώντας κινήσεις απαλού μασάζ.  Όλα τα 

σαπούνια Μέρλιν είναι αρωματικά σαπούνια, ειδικά αρωματισμένα, με πιστοποιημένα αιθέρια έλαια, και είναι πλούσια σε βοτανικά 

εκχυλίσματα, που συνδυαζόμενα δημιουργούν ένα μοναδικό κράμα αρωμάτων κατάλληλων για αρωματοθεραπεία!  Κατάλληλο προς 

χρήση σε όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων και των βρεφικών.  Δεν περιέχει μέταλλα ή τεχνητά αρώματα. 

Εφαρμογή:  Τα χειροποίητα σαπούνια "Kόκκινο Ρουμπίνι" του Μέρλιν, παράγουν  πλούσιο αφρό και χρησιμοποιούνται για 

αρωματοθεραπεία , στο ντους ή το μπάνιο.   Η τέλεια συνταγή καθαρισμού που έχουν τα χειροποίητα σαπούνια Μέρλιν, καθαρίζει σε βάθος 

την επιδερμίδα, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, διότι περιέχει την σωστή αναλογία από τα θρεπτικά συστατικά, τα έλαια και τα οργανικά 

πρόσθετα, που είναι απαραίτητα, για την ευεξία της επιδερμίδας.   Εφαρμόστε τρίβωντας το σαπούνι στα χέρια, το σώμα ή τα μαλλιά σας, 

ούτως ώστε να αφρίσει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο σφουγγάρι , τρίβωντας το σαπούνι επάνω στο βρεμένο 

σφουγγάρι και κατόπιν εφαρμόζοντας τον αφρό στο σώμα.  Τα σαπούνια  Μέρλιν, καθαρίζουν την επιδερμίδα σε βάθος, και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, ώστε να απομακρύνετε λεκέδες από ρούχα και υφάσματα.  Τα πολυτελή σαπούνια αρωματοθεραπείας του Μέρλιν, είναι 

κατασκευασμένα εξ΄ολοκλήρου από πιστοποιημένα, οργανικά συστατικά.  Δεν ξηραίνουν τα χέρια σας , και τα καθαρίζουν σε βάθος, ενώ 

ταυτόχρονα τα απολυμαίνουν.  Τα σαπούνια "Κόκκινο Ρουμπίνι του Μέρλιν", είναι υπέροχα, εάν χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό του 

προσώπου.  Όσο για την αποτελεσματικότητά τους, τα διάφανα σαπούνια Μέρλιν, αφαιρούν όλα τα ίχνη του μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας 

και καθαρίζουν την λιπαρή επιδερμίδα αποτελεσματικά.  Είναι πολύ εύκολα ως προς τη χρήση τους. Προσθέστε λίγο νερό, τρίψτε το  

σαπούνι στα χέρια σας, και τοποθετήστε τον αφρό στο πρόσωπο σας.  Αφού κάνετε μασάζ με αυτό, ξεπλένετε το πρόσωπο με άφθονο νερό 

και σκουπιστείτε με καθαρή πετσέτα. Έχουν ένα δυνατό άρωμα, οφειλόμενο στα αιθέρια έλαια Γιασεμί που περιέχει.   Το αιθέριο έλαιο από 

Γιασεμί, ή όπως Τεχνικά ονομάζεται ακατέργαστο Γιασεμί (Jasminum officinale) είναι ένα πολύτιμο και δυσεύρετο αιθέριο έλαιο. Έχει ένα 
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γλυκό άρωμα, όπως αυτό των λουλουδιών γιασεμί, αλλά ακόμη πιο έντονο.  Τα αιθέρια έλαια γιασεμί, παρέχουν πλήθος από θεραπευτικά 

οφέλη και έχουν θεραπευτικές ιδιότητες.  Μερικές από αυτές περιλαμβάνουν: α) Την συχνή χρήση στις θεραπείες μασάζ, και τις 

αρωματοθεραπείες που σχετίζονται με την υποστήριξη μυών και κλειδώσεων, β) Υποστηρίξεις του κυκλοφορικού συστήματος, γ) 

Υποστήριξη των αναπνευστικών λειτουργιών, δ) Είναι οφέλιμα στις λιπαρές επιδερμίδες ε) Το άρωμα τους διεγείρει και προάγει τα 

συναισθήματα δύναμης , της ευχάριστης θερμότητας και της αναζωογόνησης.    Συστήνουμε την χρήση των σαπουνιών για μασάζ του 

Μέρλιν "Κόκκινο Ρουμπίνι", για να κάνετε μασάζ, στην περιοχή των  κλειδώσεων.    Το διάφανο σαπούνι "Κόκκινο Ρουμπίνι του Μέρλιν",  

καθαρίζει τελείως , τους βουλωμένους πόρους του δέρματος και τα σπυράκια νεότητας.  Το πρόσωπό σας δεν στεγνώνει και δεν σφίγγει, 

μετά την χρήση του σαπουνιού γλυκερίνης Μέρλιν.  Χρησιμοποιώντας τα σαπούνια Μέρλιν, στον καθημερινό καθαρισμό του δερματός σας, 

δημιουργεί στο δέρμα σας, μία αίσθηση φρεσκάδας, κάνει λεία την επιδερμίδα σας και σας κάνει να αισθάνεστε άνετα με το σώμα σας.   

Επειδή είναι μαλακά, δεν προκαλούν , κάποιον ερεθισμό , ή καούρα στο δέρμα.   Απομακρύνουν διακριτικά, την βρωμιά και το μεϊκ απ, από 

το πρόσωπό σας.  Όταν χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του σώματος, διατηρούν την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη.  Το διάφανο 

σαπούνι "Κόκκινο Ρουμπίνι του Μέρλιν", είναι ένα πολύ απαλό σαπούνι, που χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία!  Κάνει υπέροχη 

δουλειά στον καθαρισμό της βρωμιάς στο τέλος της ημέρας.  Εφαρμόστε το στο σώμα σας, είτε με γυμνά χέρια, ή με κάποιο σφουγγάρι 

εκτελώντας κινήσεις επάνω - κάτω. Εφαρμόστε το στα μαλλιά σας ώστε να καθαριστούν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τις άκρες των 

δακτύλων σας, και εκτελώντας απαλές κινήσεις με κατεύθυνση από επάνω προς τα κάτω.  Κατά την εφαρμογή, στο υπόλοιπο σώμα σας,  

χρησιμοποιήστε απαλές κυκλικές κινήσεις, με την παλάμη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε το σαπούνι, κάτω από τρεχούμενο 

νερό, εάν επιθυμείτε ένα χαλαρωτικό, αφρόλουτρο αναζωογόνησης.  Ξεπλέντε το σώμα σας με χλυαρό νερό και σκουπήστε με καθαρή 

πετσέτα, μαλιά και σώμα. 

Κατάλληλο για:  Πλύσιμο σώματος και μαλιών.  Ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό. 

Συσκευασία: Σαπούνι των  106 gr κατάλληλο για ρωματοθεραπεία 

ΜΔΣ:  546060658366 

Συστήνεται για Χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος 
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21.       Σαπούνι μπάρας μωβ Αμέθυστος του Μέρλιν (62 gr Mασάζ) 

 

 

 

Συστατικά: Βούτυρο Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Φοινικέλαιο, Σουκρόζη, Αιθυλική Αλκοόλη, Γλυκερίνη,  

Κοκομπεταϊνη,  Υδροξείδιο του Νατρίου, Αιθέριο έλαιο Περγαμόντο, Εκχύλισμα Λεμόνι, Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Έξτρα Παρθένο 

Ελαιόλαδο, Βούτυρο Κακάο, Κοκο-ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο,  Κοκο-αμφοασετικό Νάτριο, 

Λαουρελικός Γλυκοζίτης, Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο Λαουρελικής Γλυκόζης, Παλμιτικό Νάτριο, 

Λαουρελικό Σαρκοσινικό Άλλας Νατρίου, Μελισσοκέρι, Ανθρακικό Νάτριο, Ασετικό Οξύ 

Χρήσεις:  Κατάλληλο για αποτελεσματικό πλύσιμο χεριών και σώματος, για απολύμανση και σωστό καθαρισμό κατά το μπάνιο, 

χωρίς να αφήνει υπολείμματα στην επιδερμίδα σας.  Χρησιμοποιήστε το ως το ως το μέσον αρωματοθεραπείας, που θα σας 

χαλαρώσει από το άγχος και για χρωματοθεραπεία στο σώμα σας.  Εκτός του ότι είναι περισσότερο οικονομικό, και τα συστατικά 

του είναι φιλικά προς το περιβάλλον, το διάφανο σαπούνι Μέρλιν, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην διατήρηση της υγιεινής του 

σώματός σας.  Διατηρεί το pH και την υγρασία του δέρματός σας.  Κατάλληλο για ένα πρωϊνό τρίψιμο, το οποίο θα σας ξυπνήσει, ή 

για να σας αναζωογονήσει αφού κάνετε κάποιο ντουζ, όταν εσείς αισθάνεστε κούραση.   Τα βιολογικά συστατικά από τα οποία 

αποτελούνται τα μαλακά σαπούνια Μέρλιν, τους προσδίδουν την αφρώδη υφή τους, και την ικανότητα τους να απομακρύνουν 

γρήγορα και αποτελεσματικά, την βρωμιά και τις συσσωρευμένες ακαθαρσίες από την επιφάνεια του σώματος.  Χρησιμοποιήστε το 

σαπούνι εκτελώντας κινήσεις απαλού μασάζ.  Όλα τα σαπούνια Μέρλιν είναι αρωματικά σαπούνια, ειδικά αρωματισμένα, με 

πιστοποιημένα αιθέρια έλαια, και είναι πλούσια σε βοτανικά εκχυλίσματα, που συνδυαζόμενα δημιουργούν ένα μοναδικό κράμα 

αρωμάτων κατάλληλων για αρωματοθεραπεία!  Κατάλληλο προς χρήση σε όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων και των 

βρεφικών.  Δεν περιέχει μέταλλα ή τεχνητά αρώματα.   

Εφαρμογή: Τα χειροποίητα σαπούνια "Μωβ Αμέθυστος " του Μέρλιν, παράγουν  πλούσιο αφρό και χρησιμοποιούνται για 

αρωματοθεραπεία , στο ντους ή το μπάνιο.   Η τέλεια συνταγή καθαρισμού που έχουν τα χειροποίητα σαπούνια Μέρλιν, καθαρίζει σε 

βάθος την επιδερμίδα, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, διότι περιέχει την σωστή αναλογία από τα θρεπτικά συστατικά, τα έλαια και τα 

οργανικά πρόσθετα, που είναι απαραίτητα, για την ευεξία της επιδερμίδας.   Εφαρμόστε τρίβωντας το σαπούνι στα χέρια, το σώμα ή 

τα μαλλιά σας, ούτως ώστε να αφρίσει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο σφουγγάρι , τρίβωντας το σαπούνι 

επάνω στο βρεμένο σφουγγάρι και κατόπιν εφαρμόζοντας τον αφρό στο σώμα.  Τα σαπούνια  Μέρλιν, καθαρίζουν την επιδερμίδα 

σε βάθος, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να απομακρύνετε λεκέδες από ρούχα και υφάσματα.  Τα πολυτελή σαπούνια 

αρωματοθεραπείας του Μέρλιν, είναι κατασκευασμένα εξ΄ολοκλήρου από πιστοποιημένα, οργανικά συστατικά.  Δεν ξηραίνουν τα 

χέρια σας , και τα καθαρίζουν σε βάθος, ενώ ταυτόχρονα τα απολυμαίνουν.  Τα σαπούνια "Μωβ Αμέθυστος του Μέρλιν", είναι 

υπέροχα, εάν χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό του προσώπου.  Όσο για την αποτελεσματικότητά τους, τα διάφανα σαπούνια 

Μέρλιν, αφαιρούν όλα τα ίχνη του μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας και καθαρίζουν την λιπαρή επιδερμίδα αποτελεσματικά.  Είναι πολύ  

εύκολα ως προς τη χρήση τους. Προσθέστε λίγο νερό, τρίψτε το σαπούνι στα χέρια σας, και τοποθετήστε τον αφρό στο πρόσωπο 

σας.  Αφού κάνετε μασάζ με αυτό, ξεπλένετε το πρόσωπο με άφθονο νερό και σκουπιστείτε με καθαρή πετσέτα. Έχουν ένα δυνατό 
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άρωμα, οφειλόμενο στα αιθέρια έλαια από Περγαμόντο που περιέχει.   Το περγαμόντο είναι ένα είδος φρούτου Κίτρου, του οποίου η 

φλούδα χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του αιθέριου ελαίου που βρίσκεται στα σαπούνια γλυκερίνης "Μωβ Αμέθυστος" του 

Μέρλιν.  Το επιστημονικό όνομα του περγαμόντου είναι Citrus Aurantium.  Το πανύσχιρο άρωμα του, το καθιστά ένα από τα 

κορυφαία αρώματα στην παραγωγή σαπουνιών αρωματοθεραπείας.  Το αιθέριο έλαιο από Περγαμόντο, των χειροποίητων 

σαπουνιών Μέρλιν, προέρχεται από ψυχρή συμπίεση των φρούτων του Περγαμόντου.  Τα αιθέρια έλαια από Περγαμόντο, παρέχουν 

πολλά οφέλη και έχουν θεραπευτικές ιδιότητες στους χρήστες των σαπουνιών Μέρλιν.  Μερικές από αυτές είναι και οι ακόλουθες:    

α) Βελτιώνει την ροή του αίματος.  Τα συστατικά του αιθέριου ελαίου από Περγαμόντο, όπως η α-πινένη και η λιμονένη, έχουν 

αντικαταθλιπτική δράση και διεγείρουν τις λειτουργίες του οργανισμού. Βελτιώνωντας την κυκλοφορία του αίματος, αυτά 

δημιουργούν ένα συναίσθημα φρεσκάδας, χαράς και ενέργειας που καταπολεμά την λύπη και την κατάθλιψη.  β) παρεμποδίζουν τις 

μολύνσεις.  Συγκεκριμένα συστατικά των αιθέριων ελαίων από Περγαμόντο , που βρίσκονται στα σαπούνια Μέρλιν, είναι 

αντιβιοτικά και παρουσιάζουν αντισηπτική δράση.  Αυτά παρεμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηριδίων, ιών και μυκήτων.  γ) μειώνουν 

τον πόνο.  Το αιθέριο έλαιο από Περγαμόντο , μειώνει το αίσθημα του πόνου στο σώμα. Αυτό διεγείρει την έκκριση συγκεκριμένων 

ορμονών, οι οποίες μειώνουν την ευαισθησία των νευρώνων στον πόνο.  Για τον λόγο αυτό, είναι πολύ χρήσιμο, σε περιπτώσεις 

πονοκεφάλων, πόνων από διαστρέματα, μυϊκών πόνων ή οποιονδήποτε άλλων συμπτωμάτων/ασθενειών, οι οποίες απαιτούν 

μεγάλη δόση από παυσίπονα χάπια.  δ) δρουν ως χαλαρωτικά και ηρεμιστικά.  Τα φλαβονοειδή , που είναι παρόντα στο έλαιο από 

περγαμόντο, δρουν ως χαλαρωτικά για τον ανθρώπινο οργανισμό.  Αυτά ανακουφίζουν τα τεντωμένα νεύρα, και μειώνουν, την 

ανησυχία, το άγχος, όλα εκ των οποίων μπορούν να θεραπεύσουν αδιαθεσίες, που σχετίζονται με το άγχος, όπως η υψηλή πίεση στο 

αίμα, η αϋπνία και η κατάθλιψη.  Αυτά μπορούν επίσης να ενεργοποιήσουν την δραστηριότητα ορισμένων ορμονών στο σώμα, 

όπως της ντοπαμίνης και της σεροτονίνης, οι οποίες δημιουργούν αισθήματα χαλάρωσης και ηρεμίας στο ανθρώπινο σώμα.  ε) 

βοηθούν στην χώνεψη.  Όπως προαναφέραμε, το αιθέριο έλαιο Περγαμόντο, ενεργοποιεί και αυξάνει τις εκκρίσεις των οξέων, των 

ενζύμων και της χολής, που βοηθούν στην χώνεψη  ζ) φροντίζουν το δέρμα.  Η σικατριζάντη στο Περγαμόντο, βοηθάει στην 

επούλωση των ουλών και άλλων σημαδιών του δέρματος. Επίσης κάνει την κατανομή της μελανίνης και άλλων χρωστικών ουσιών 

του δέρματος ομοιόμορφη, γεγονός που συνεπάγεται, την σταδιακή απομάκρυνση σημαδιών και την δημιουργία πιο ωραίας 

επιδερμίδας.  Αυτό το αιθέριο έλαιο χρησιμοποιείται συχνά , για την εξάλειψη των μη οφθαλμοφανών δράσεων της ακμής, τα 

σημάδια της οποίας μπορεί να επηρεάσουν περιοχές της επιδερμίδας για πολλά συναπτά έτη.  η) Εξαλείφει την κακοσμία του 

σώματος και του Δέρματος . Η ιδιότητα αυτή των αιθέριων ελαίων του Περγαμόντο, είναι που το κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή σε νεαρά  

άτομα, τα οποία ψάχνουν για καινούρια αποσμητικά, αλλά προτιμούν κάτι φυσικό, που παράλληλα θα τους ανανεώνει.  Το αιθέριο 

έλαιο αυτό είναι ένα από τα καλλίτερα βιολογικά αποσμητικά.  Το άρωμα φρεσκάδας και οι διότητες απολύμανσης που έχει το 

αιθέριο έλαιο από Περγαμόντο , εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηριδίων, που δημιουργούν την κακοσμία του σώματος.  Τα φυσικά 

αρώματα Κίτρου , είναι μία από τις καλλίτερες οργανικές μεθόδους που βοηθούν στην εξάλειψη της κακοσμίας του δέρματος. η) 

Μειώνουν τον πυρετό. Το αιθέριο έλαιο από Περγαμόντο είναι καλό φυσικό αντιπυρετικό.  θ) Σκοτώνει τα βακτήρια. Αυτό σκοτώνει 

τα σκουλήκια και είναι η έξυπνη λύση για παιδάκια που κόλησαν σκουληκάκια.  Τα σκουλήκια στο έντερο, μπορεί να προκαλέσουν 

διάφορες ελλείψεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της δημιουργίας αναιμίας.  Για τον λόγο αυτό, το αιθέριο έλαιο Περγαμόντο , 
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που υπάρχει στο σαπούνι "Μωβ Αμέθυστος" του Μέρλιν , είναι πολύ σημαντικό , για το πλύσιμο του  παιδικού σώματος.   Το διάφανο 

σαπούνι "Μωβ Αμέθυστος του Μέρλιν",  καθαρίζει τελείως , τους βουλωμένους πόρους του δέρματος και τα σπυράκια νεότητας.  Το 

πρόσωπό σας δεν στεγνώνει και δεν σφίγγει, μετά την χρήση του σαπουνιού γλυκερίνης Μέρλιν.  Χρησιμοποιώντας τα σαπούνια 

Μέρλιν, στον καθημερινό καθαρισμό του δερματός σας, δημιουργεί στο δέρμα σας, μία αίσθηση φρεσκάδας, κάνει λεία την 

επιδερμίδα σας και σας κάνει να αισθάνεστε άνετα με το σώμα σας.   Επειδή είναι μαλακά, δεν προκαλούν , κάποιον ερεθισμό , ή 

καούρα στο δέρμα.   Απομακρύνουν διακριτικά, την βρωμιά και το μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας.  Όταν χρησιμοποιούνται για τον 

καθαρισμό του σώματος, διατηρούν την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη.  Το διάφανο σαπούνι "Μωβ Αμέθυστος του Μέρλιν", είναι 

ένα πολύ απαλό σαπούνι, που χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία!  Κάνει υπέροχη δουλειά στον καθαρισμό της βρωμιάς στο 

τέλος της ημέρας.  Εφαρμόστε το στο σώμα σας, είτε με γυμνά χέρια, ή με κάποιο σφουγγάρι εκτελώντας κινήσεις επάνω - κάτω. 

Εφαρμόστε το στα μαλλιά σας ώστε να καθαριστούν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων σας, και 

εκτελώντας απαλές κινήσεις με κατεύθυνση από επάνω προς τα κάτω.  Κατά την εφαρμογή, στο υπόλοιπο σώμα σας, 

χρησιμοποιήστε απαλές κυκλικές κινήσεις, με την παλάμη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε το σαπούνι, κάτω από 

τρεχούμενο νερό, εάν επιθυμείτε ένα χαλαρωτικό, αφρόλουτρο αναζωογόνησης.  Ξεπλέντε το σώμα σας με χλυαρό νερό και 

σκουπήστε με καθαρή πετσέτα, μαλιά και σώμα. 

Κατάλληλο για:  Πλύσιμο σώματος και μαλιών.  Ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό. 

Συσκευασία: Σαπούνι των  62 gr κατάλληλο για μασάζ και αρωματοθεραπεία 

ΜΔΣ:  546060658348 

Συστήνεται για Χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος 

 

. 
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22.        Σαπούνι μπάρας μωβ Αμέθυστος του Μέρλιν (70 gr Ορθογώνιο) 

 

 

 

Συστατικά: Βούτυρο Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Φοινικέλαιο, Σουκρόζη, Αιθυλική Αλκοόλη, Γλυκερίνη,  

Κοκομπεταϊνη,  Υδροξείδιο του Νατρίου, Αιθέριο έλαιο Περγαμόντο, Εκχύλισμα Λεμόνι, Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Έξτρα 

Παρθένο Ελαιόλαδο, Βούτυρο Κακάο, Κοκο-ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο,  Κοκο-αμφοασετικό 

Νάτριο, Λαουρελικός Γλυκοζίτης, Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο Λαουρελικής Γλυκόζης, 

Παλμιτικό Νάτριο, Λαουρελικό Σαρκοσινικό Άλλας Νατρίου, Μελισσοκέρι, Ανθρακικό Νάτριο, Ασετικό Οξύ 

Χρήσεις:  Κατάλληλο για αποτελεσματικό πλύσιμο χεριών και σώματος, για απολύμανση και σωστό καθαρισμό κατά το 

μπάνιο, χωρίς να αφήνει υπολείμματα στην επιδερμίδα σας.  Χρησιμοποιήστε το ως το ως το μέσον αρωματοθεραπείας, 

που θα σας χαλαρώσει από το άγχος και για χρωματοθεραπεία στο σώμα σας.  Εκτός του ότι είναι περισσότερο 

οικονομικό, και τα συστατικά του είναι φιλικά προς το περιβάλλον, το διάφανο σαπούνι Μέρλιν, είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικό στην διατήρηση της υγιεινής του σώματός σας.  Διατηρεί το pH και την υγρασία του δέρματός σας.  

Κατάλληλο για ένα πρωϊνό τρίψιμο, το οποίο θα σας ξυπνήσει, ή για να σας αναζωογονήσει αφού κάνετε κάποιο ντουζ, 

όταν εσείς αισθάνεστε κούραση.   Τα βιολογικά συστατικά από τα οποία αποτελούνται τα μαλακά σαπούνια Μέρλιν, τους 

προσδίδουν την αφρώδη υφή τους, και την ικανότητα τους να απομακρύνουν γρήγορα και αποτελεσματικά, την βρωμιά 

και τις συσσωρευμένες ακαθαρσίες από την επιφάνεια του σώματος.  Χρησιμοποιήστε το σαπούνι εκτελώντας κινήσεις 

απαλού μασάζ.  Όλα τα σαπούνια Μέρλιν είναι αρωματικά σαπούνια, ειδικά αρωματισμένα, με πιστοποιημένα αιθέρια 

έλαια, και είναι πλούσια σε βοτανικά εκχυλίσματα, που συνδυαζόμενα δημιουργούν ένα μοναδικό κράμα αρωμάτων 

κατάλληλων για αρωματοθεραπεία!  Κατάλληλο προς χρήση σε όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων και των 

βρεφικών.  Δεν περιέχει μέταλλα ή τεχνητά αρώματα.   

Εφαρμογή: Τα χειροποίητα σαπούνια "Μωβ Αμέθυστος " του Μέρλιν, παράγουν  πλούσιο αφρό και χρησιμοποιούνται για 

αρωματοθεραπεία , στο ντους ή το μπάνιο.   Η τέλεια συνταγή καθαρισμού που έχουν τα χειροποίητα σαπούνια Μέρλιν, 

καθαρίζει σε βάθος την επιδερμίδα, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, διότι περιέχει την σωστή αναλογία από τα θρεπτικά 

συστατικά, τα έλαια και τα οργανικά πρόσθετα, που είναι απαραίτητα, για την ευεξία της επιδερμίδας.   Εφαρμόστε 

τρίβωντας το σαπούνι στα χέρια, το σώμα ή τα μαλλιά σας, ούτως ώστε να αφρίσει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε κάποιο σφουγγάρι , τρίβωντας το σαπούνι επάνω στο βρεμένο σφουγγάρι και κατόπιν εφαρμόζοντας 

τον αφρό στο σώμα.  Τα σαπούνια  Μέρλιν, καθαρίζουν την επιδερμίδα σε βάθος, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε 

να απομακρύνετε λεκέδες από ρούχα και υφάσματα.  Τα πολυτελή σαπούνια αρωματοθεραπείας του Μέρλιν, είναι 

κατασκευασμένα εξ΄ολοκλήρου από πιστοποιημένα, οργανικά συστατικά.  Δεν ξηραίνουν τα χέρια σας , και τα καθαρίζουν 

σε βάθος, ενώ ταυτόχρονα τα απολυμαίνουν.  Τα σαπούνια "Μωβ Αμέθυστος του Μέρλιν", είναι υπέροχα, εάν 

χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό του προσώπου.  Όσο για την αποτελεσματικότητά τους, τα διάφανα σαπούνια 

Μέρλιν, αφαιρούν όλα τα ίχνη του μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας και καθαρίζουν την λιπαρή επιδερμίδα αποτελεσματικά.  
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Είναι πολύ εύκολα ως προς τη χρήση τους. Προσθέστε λίγο νερό, τρίψτε το σαπούνι στα χέρια σας, και τοποθετήστε τον 

αφρό στο πρόσωπο σας.  Αφού κάνετε μασάζ με αυτό, ξεπλένετε το πρόσωπο με άφθονο νερό και σκουπιστείτε με 

καθαρή πετσέτα. Έχουν ένα δυνατό άρωμα, οφειλόμενο στα αιθέρια έλαια από Περγαμόντο που περιέχει.   Το περγαμόντο 

είναι ένα είδος φρούτου Κίτρου, του οποίου η φλούδα χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του αιθέριου ελαίου που 

βρίσκεται στα σαπούνια γλυκερίνης "Μωβ Αμέθυστος" του Μέρλιν.  Το επιστημονικό όνομα του περγαμόντου είναι Citrus 

Aurantium.  Το πανύσχιρο άρωμα του, το καθιστά ένα από τα κορυφαία αρώματα στην παραγωγή σαπουνιών 

αρωματοθεραπείας.  Το αιθέριο έλαιο από Περγαμόντο, των χειροποίητων σαπουνιών Μέρλιν, προέρχεται από ψυχρή 

συμπίεση των φρούτων του Περγαμόντου.  Τα αιθέρια έλαια από Περγαμόντο, παρέχουν πολλά οφέλη και έχουν 

θεραπευτικές ιδιότητες στους χρήστες των σαπουνιών Μέρλιν.  Μερικές από αυτές είναι και οι ακόλουθες:    α) Βελτιώνει 

την ροή του αίματος.  Τα συστατικά του αιθέριου ελαίου από Περγαμόντο, όπως η α-πινένη και η λιμονένη, έχουν 

αντικαταθλιπτική δράση και διεγείρουν τις λειτουργίες του οργανισμού. Βελτιώνωντας την κυκλοφορία του αίματος, αυτά 

δημιουργούν ένα συναίσθημα φρεσκάδας, χαράς και ενέργειας που καταπολεμά την λύπη και την κατάθλιψη.  β) 

παρεμποδίζουν τις μολύνσεις.  Συγκεκριμένα συστατικά των αιθέριων ελαίων από Περγαμόντο , που βρίσκονται στα 

σαπούνια Μέρλιν, είναι αντιβιοτικά και παρουσιάζουν αντισηπτική δράση.  Αυτά παρεμποδίζουν την ανάπτυξη 

βακτηριδίων, ιών και μυκήτων.  γ) μειώνουν τον πόνο.  Το αιθέριο έλαιο από Περγαμόντο , μειώνει το αίσθημα του πόνου 

στο σώμα. Αυτό διεγείρει την έκκριση συγκεκριμένων ορμονών, οι οποίες μειώνουν την ευαισθησία των νευρώνων στον 

πόνο.  Για τον λόγο αυτό, είναι πολύ χρήσιμο, σε περιπτώσεις πονοκεφάλων, πόνων από διαστρέματα, μυϊκών πόνων ή 

οποιονδήποτε άλλων συμπτωμάτων/ασθενειών, οι οποίες απαιτούν μεγάλη δόση από παυσίπονα χάπια.  δ) δρουν ως 

χαλαρωτικά και ηρεμιστικά.  Τα φλαβονοειδή , που είναι παρόντα στο έλαιο από περγαμόντο, δρουν ως χαλαρωτικά για 

τον ανθρώπινο οργανισμό.  Αυτά ανακουφίζουν τα τεντωμένα νεύρα, και μειώνουν, την ανησυχία, το άγχος, όλα εκ των 

οποίων μπορούν να θεραπεύσουν αδιαθεσίες, που σχετίζονται με το άγχος, όπως η υψηλή πίεση στο αίμα, η αϋπνία και η 

κατάθλιψη.  Αυτά μπορούν επίσης να ενεργοποιήσουν την δραστηριότητα ορισμένων ορμονών στο σώμα, όπως της 

ντοπαμίνης και της σεροτονίνης, οι οποίες δημιουργούν αισθήματα χαλάρωσης και ηρεμίας στο ανθρώπινο σώμα.  ε) 

βοηθούν στην χώνεψη.  Όπως προαναφέραμε, το αιθέριο έλαιο Περγαμόντο, ενεργοποιεί και αυξάνει τις εκκρίσεις των 

οξέων, των ενζύμων και της χολής, που βοηθούν στην χώνεψη  ζ) φροντίζουν το δέρμα.  Η σικατριζάντη στο Περγαμόντο, 

βοηθάει στην επούλωση των ουλών και άλλων σημαδιών του δέρματος. Επίσης κάνει την κατανομή της μελανίνης και 

άλλων χρωστικών ουσιών του δέρματος ομοιόμορφη, γεγονός που συνεπάγεται, την σταδιακή απομάκρυνση σημαδιών 

και την δημιουργία πιο ωραίας επιδερμίδας.  Αυτό το αιθέριο έλαιο χρησιμοποιείται συχνά , για την εξάλειψη των μη 

οφθαλμοφανών δράσεων της ακμής, τα σημάδια της οποίας μπορεί να επηρεάσουν περιοχές της επιδερμίδας για πολλά 

συναπτά έτη.  η) Εξαλείφει την κακοσμία του σώματος και του Δέρματος . Η ιδιότητα αυτή των αιθέριων ελαίων του 

Περγαμόντο, είναι που το κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή σε νεαρά άτομα, τα οποία ψάχνουν για καινούρια αποσμητικά, αλλά 

προτιμούν κάτι φυσικό, που παράλληλα θα τους ανανεώνει.  Το αιθέριο έλαιο αυτό είναι ένα από τα καλλίτερα βιολογικά 

αποσμητικά.  Το άρωμα φρεσκάδας και οι διότητες απολύμανσης που έχει το αιθέριο έλαιο από Περγαμόντο , εμποδίζουν 
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την ανάπτυξη βακτηριδίων, που δημιουργούν την κακοσμία του σώματος.  Τα φυσικά αρώματα Κίτρου , είναι μία από τις 

καλλίτερες οργανικές μεθόδους που βοηθούν στην εξάλειψη της κακοσμίας του δέρματος. η) Μειώνουν τον πυρετό. Το 

αιθέριο έλαιο από Περγαμόντο είναι καλό φυσικό αντιπυρετικό.  θ) Σκοτώνει τα βακτήρια. Αυτό σκοτώνει τα σκουλήκια 

και είναι η έξυπνη λύση για παιδάκια που κόλησαν σκουληκάκια.  Τα σκουλήκια στο έντερο, μπορεί να προκαλέσουν 

διάφορες ελλείψεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της δημιουργίας αναιμίας.  Για τον λόγο αυτό, το αιθέριο έλαιο 

Περγαμόντο , που υπάρχει στο σαπούνι "Μωβ Αμέθυστος" του Μέρλιν , είναι πολύ σημαντικό , για το πλύσιμο του  

παιδικού σώματος.   Το διάφανο σαπούνι "Μωβ Αμέθυστος του Μέρλιν",  καθαρίζει τελείως , τους βουλωμένους πόρους 

του δέρματος και τα σπυράκια νεότητας.  Το πρόσωπό σας δεν στεγνώνει και δεν σφίγγει, μετά την χρήση του σαπουνιού 

γλυκερίνης Μέρλιν.  Χρησιμοποιώντας τα σαπούνια Μέρλιν, στον καθημερινό καθαρισμό του δερματός σας, δημιουργεί 

στο δέρμα σας, μία αίσθηση φρεσκάδας, κάνει λεία την επιδερμίδα σας και σας κάνει να αισθάνεστε άνετα με το σώμα σας.   

Επειδή είναι μαλακά, δεν προκαλούν , κάποιον ερεθισμό , ή καούρα στο δέρμα.   Απομακρύνουν διακριτικά, την βρωμιά 

και το μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας.  Όταν χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του σώματος, διατηρούν την επιδερμίδα 

σας ενυδατωμένη.  Το διάφανο σαπούνι "Μωβ Αμέθυστος του Μέρλιν", είναι ένα πολύ απαλό σαπούνι, που 

χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία!  Κάνει υπέροχη δουλειά στον καθαρισμό της βρωμιάς στο τέλος της ημέρας.  

Εφαρμόστε το στο σώμα σας, είτε με γυμνά χέρια, ή με κάποιο σφουγγάρι εκτελώντας κινήσεις επάνω - κάτω. Εφαρμόστε 

το στα μαλλιά σας ώστε να καθαριστούν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων σας, και εκτελώντας 

απαλές κινήσεις με κατεύθυνση από επάνω προς τα κάτω.  Κατά την εφαρμογή, στο υπόλοιπο σώμα σας, χρησιμοποιήστε 

απαλές κυκλικές κινήσεις, με την παλάμη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε το σαπούνι, κάτω από τρεχούμενο 

νερό, εάν επιθυμείτε ένα χαλαρωτικό, αφρόλουτρο αναζωογόνησης.  Ξεπλέντε το σώμα σας με χλυαρό νερό και 

σκουπήστε με καθαρή πετσέτα, μαλιά και σώμα. 

Κατάλληλο για:  Πλύσιμο σώματος και μαλιών.  Ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό. 

Συσκευασία:  Σαπούνι των 70 gr για Αρωματοθεραπεία! 

ΜΔΣ:  546060658369 

Συστήνεται για Χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος 
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23.        Σαπούνι μπάρας μωβ Αμέθυστος του Μέρλιν  (102 gr Οβάλ) 

 

 

 

Συστατικά: Βούτυρο Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Φοινικέλαιο, Σουκρόζη, Αιθυλική Αλκοόλη, Γλυκερίνη,  

Κοκομπεταϊνη,  Υδροξείδιο του Νατρίου, Αιθέριο έλαιο Περγαμόντο, Εκχύλισμα Λεμόνι, Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Έξτρα Παρθένο 

Ελαιόλαδο, Βούτυρο Κακάο, Κοκο-ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο,  Κοκο-αμφοασετικό Νάτριο, 

Λαουρελικός Γλυκοζίτης, Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο Λαουρελικής Γλυκόζης, Παλμιτικό 

Νάτριο, Λαουρελικό Σαρκοσινικό Άλλας Νατρίου, Μελισσοκέρι, Ανθρακικό Νάτριο, Ασετικό Οξύ 

Χρήσεις:  Κατάλληλο για αποτελεσματικό πλύσιμο χεριών και σώματος, για απολύμανση και σωστό καθαρισμό κατά το 

μπάνιο, χωρίς να αφήνει υπολείμματα στην επιδερμίδα σας.  Χρησιμοποιήστε το ως το ως το μέσον αρωματοθεραπείας, που 

θα σας χαλαρώσει από το άγχος και για χρωματοθεραπεία στο σώμα σας.  Εκτός του ότι είναι περισσότερο οικονομικό, και τα 

συστατικά του είναι φιλικά προς το περιβάλλον, το διάφανο σαπούνι Μέρλιν, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην διατήρηση 

της υγιεινής του σώματός σας.  Διατηρεί το pH και την υγρασία του δέρματός σας.  Κατάλληλο για ένα πρωϊνό τρίψιμο, το 

οποίο θα σας ξυπνήσει, ή για να σας αναζωογονήσει αφού κάνετε κάποιο ντουζ, όταν εσείς αισθάνεστε κούραση.   Τα 

βιολογικά συστατικά από τα οποία αποτελούνται τα μαλακά σαπούνια Μέρλιν, τους προσδίδουν την αφρώδη υφή τους, και 

την ικανότητα τους να απομακρύνουν γρήγορα και αποτελεσματικά, την βρωμιά και τις συσσωρευμένες ακαθαρσίες από την 

επιφάνεια του σώματος.  Χρησιμοποιήστε το σαπούνι εκτελώντας κινήσεις απαλού μασάζ.  Όλα τα σαπούνια Μέρλιν είναι 

αρωματικά σαπούνια, ειδικά αρωματισμένα, με πιστοποιημένα αιθέρια έλαια, και είναι πλούσια σε βοτανικά εκχυλίσματα, 

που συνδυαζόμενα δημιουργούν ένα μοναδικό κράμα αρωμάτων κατάλληλων για αρωματοθεραπεία!  Κατάλληλο προς 

χρήση σε όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων και των βρεφικών.  Δεν περιέχει μέταλλα ή τεχνητά αρώματα.   

Εφαρμογή: Τα χειροποίητα σαπούνια "Μωβ Αμέθυστος " του Μέρλιν, παράγουν  πλούσιο αφρό και χρησιμοποιούνται για 

αρωματοθεραπεία , στο ντους ή το μπάνιο.   Η τέλεια συνταγή καθαρισμού που έχουν τα χειροποίητα σαπούνια Μέρλιν, 

καθαρίζει σε βάθος την επιδερμίδα, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, διότι περιέχει την σωστή αναλογία από τα θρεπτικά 

συστατικά, τα έλαια και τα οργανικά πρόσθετα, που είναι απαραίτητα, για την ευεξία της επιδερμίδας.   Εφαρμόστε 

τρίβωντας το σαπούνι στα χέρια, το σώμα ή τα μαλλιά σας, ούτως ώστε να αφρίσει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε κάποιο σφουγγάρι , τρίβωντας το σαπούνι επάνω στο βρεμένο σφουγγάρι και κατόπιν εφαρμόζοντας τον 

αφρό στο σώμα.  Τα σαπούνια  Μέρλιν, καθαρίζουν την επιδερμίδα σε βάθος, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να 

απομακρύνετε λεκέδες από ρούχα και υφάσματα.  Τα πολυτελή σαπούνια αρωματοθεραπείας του Μέρλιν, είναι 

κατασκευασμένα εξ΄ολοκλήρου από πιστοποιημένα, οργανικά συστατικά.  Δεν ξηραίνουν τα χέρια σας , και τα καθαρίζουν σε 

βάθος, ενώ ταυτόχρονα τα απολυμαίνουν.  Τα σαπούνια "Μωβ Αμέθυστος του Μέρλιν", είναι υπέροχα, εάν χρησιμοποιηθούν 

για τον καθαρισμό του προσώπου.  Όσο για την αποτελεσματικότητά τους, τα διάφανα σαπούνια Μέρλιν, αφαιρούν όλα τα 

ίχνη του μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας και καθαρίζουν την λιπαρή επιδερμίδα αποτελεσματικά.  Είναι πολύ εύκολα ως προς 

τη χρήση τους. Προσθέστε λίγο νερό, τρίψτε το σαπούνι στα χέρια σας, και τοποθετήστε τον αφρό στο πρόσωπο σας.  Αφού 
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κάνετε μασάζ με αυτό, ξεπλένετε το πρόσωπο με άφθονο νερό και σκουπιστείτε με καθαρή πετσέτα. Έχουν ένα δυνατό 

άρωμα, οφειλόμενο στα αιθέρια έλαια από Περγαμόντο που περιέχει.   Το περγαμόντο είναι ένα είδος φρούτου Κίτρου, του 

οποίου η φλούδα χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του αιθέριου ελαίου που βρίσκεται στα σαπούνια γλυκερίνης "Μωβ 

Αμέθυστος" του Μέρλιν.  Το επιστημονικό όνομα του περγαμόντου είναι Citrus Aurantium.  Το πανύσχιρο άρωμα του, το 

καθιστά ένα από τα κορυφαία αρώματα στην παραγωγή σαπουνιών αρωματοθεραπείας.  Το αιθέριο έλαιο από Περγαμόντο, 

των χειροποίητων σαπουνιών Μέρλιν, προέρχεται από ψυχρή συμπίεση των φρούτων του Περγαμόντου.  Τα αιθέρια έλαια 

από Περγαμόντο, παρέχουν πολλά οφέλη και έχουν θεραπευτικές ιδιότητες στους χρήστες των σαπουνιών Μέρλιν.  Μερικές 

από αυτές είναι και οι ακόλουθες:    α) Βελτιώνει την ροή του αίματος.  Τα συστατικά του αιθέριου ελαίου από Περγαμόντο, 

όπως η α-πινένη και η λιμονένη, έχουν αντικαταθλιπτική δράση και διεγείρουν τις λειτουργίες του οργανισμού. 

Βελτιώνωντας την κυκλοφορία του αίματος, αυτά δημιουργούν ένα συναίσθημα φρεσκάδας, χαράς και ενέργειας που 

καταπολεμά την λύπη και την κατάθλιψη.  β) παρεμποδίζουν τις μολύνσεις.  Συγκεκριμένα συστατικά των αιθέριων ελαίων 

από Περγαμόντο , που βρίσκονται στα σαπούνια Μέρλιν, είναι αντιβιοτικά και παρουσιάζουν αντισηπτική δράση.  Αυτά 

παρεμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηριδίων, ιών και μυκήτων.  γ) μειώνουν τον πόνο.  Το αιθέριο έλαιο από Περγαμόντο , 

μειώνει το αίσθημα του πόνου στο σώμα. Αυτό διεγείρει την έκκριση συγκεκριμένων ορμονών, οι οποίες μειώνουν την 

ευαισθησία των νευρώνων στον πόνο.  Για τον λόγο αυτό, είναι πολύ χρήσιμο, σε περιπτώσεις πονοκεφάλων, πόνων από 

διαστρέματα, μυϊκών πόνων ή οποιονδήποτε άλλων συμπτωμάτων/ασθενειών, οι οποίες απαιτούν μεγάλη δόση από 

παυσίπονα χάπια.  δ) δρουν ως χαλαρωτικά και ηρεμιστικά.  Τα φλαβονοειδή , που είναι παρόντα στο έλαιο από περγαμόντο, 

δρουν ως χαλαρωτικά για τον ανθρώπινο οργανισμό.  Αυτά ανακουφίζουν τα τεντωμένα νεύρα, και μειώνουν, την ανησυχία, 

το άγχος, όλα εκ των οποίων μπορούν να θεραπεύσουν αδιαθεσίες, που σχετίζονται με το άγχος, όπως η υψηλή πίεση στο 

αίμα, η αϋπνία και η κατάθλιψη.  Αυτά μπορούν επίσης να ενεργοποιήσουν την δραστηριότητα ορισμένων ορμονών στο 

σώμα, όπως της ντοπαμίνης και της σεροτονίνης, οι οποίες δημιουργούν αισθήματα χαλάρωσης και ηρεμίας στο ανθρώπινο 

σώμα.  ε) βοηθούν στην χώνεψη.  Όπως προαναφέραμε, το αιθέριο έλαιο Περγαμόντο, ενεργοποιεί και αυξάνει τις εκκρίσεις 

των οξέων, των ενζύμων και της χολής, που βοηθούν στην χώνεψη  ζ) φροντίζουν το δέρμα.  Η σικατριζάντη στο 

Περγαμόντο, βοηθάει στην επούλωση των ουλών και άλλων σημαδιών του δέρματος. Επίσης κάνει την κατανομή της 

μελανίνης και άλλων χρωστικών ουσιών του δέρματος ομοιόμορφη, γεγονός που συνεπάγεται, την σταδιακή απομάκρυνση 

σημαδιών και την δημιουργία πιο ωραίας επιδερμίδας.  Αυτό το αιθέριο έλαιο χρησιμοποιείται συχνά , για την εξάλειψη των 

μη οφθαλμοφανών δράσεων της ακμής, τα σημάδια της οποίας μπορεί να επηρεάσουν περιοχές της επιδερμίδας για πολλά 

συναπτά έτη.  η) Εξαλείφει την κακοσμία του σώματος και του Δέρματος . Η ιδιότητα αυτή των αιθέριων ελαίων του 

Περγαμόντο, είναι που το κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή σε νεαρά άτομα, τα οποία ψάχνουν για καινούρια αποσμητικά, αλλά 

προτιμούν κάτι φυσικό, που παράλληλα θα τους ανανεώνει.  Το αιθέριο έλαιο αυτό είναι ένα από τα καλλίτερα βιολογικά 

αποσμητικά.  Το άρωμα φρεσκάδας και οι διότητες απολύμανσης που έχει το αιθέριο έλαιο από Περγαμόντο , εμποδίζουν την 

ανάπτυξη βακτηριδίων, που δημιουργούν την κακοσμία του σώματος.  Τα φυσικά αρώματα Κίτρου , είναι μία από τις 

καλλίτερες οργανικές μεθόδους που βοηθούν στην εξάλειψη της κακοσμίας του δέρματος. η) Μειώνουν τον πυρετό. Το 
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αιθέριο έλαιο από Περγαμόντο είναι καλό φυσικό αντιπυρετικό.  θ) Σκοτώνει τα βακτήρια. Αυτό σκοτώνει τα σκουλήκια και 

είναι η έξυπνη λύση για παιδάκια που κόλησαν σκουληκάκια.  Τα σκουλήκια στο έντερο, μπορεί να προκαλέσουν διάφορες 

ελλείψεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της δημιουργίας αναιμίας.  Για τον λόγο αυτό, το αιθέριο έλαιο Περγαμόντο , 

που υπάρχει στο σαπούνι "Μωβ Αμέθυστος" του Μέρλιν , είναι πολύ σημαντικό , για το πλύσιμο του  παιδικού σώματος.   Το 

διάφανο σαπούνι "Μωβ Αμέθυστος του Μέρλιν",  καθαρίζει τελείως , τους βουλωμένους πόρους του δέρματος και τα 

σπυράκια νεότητας.  Το πρόσωπό σας δεν στεγνώνει και δεν σφίγγει, μετά την χρήση του σαπουνιού γλυκερίνης Μέρλιν.  

Χρησιμοποιώντας τα σαπούνια Μέρλιν, στον καθημερινό καθαρισμό του δερματός σας, δημιουργεί στο δέρμα σας, μία 

αίσθηση φρεσκάδας, κάνει λεία την επιδερμίδα σας και σας κάνει να αισθάνεστε άνετα με το σώμα σας.   Επειδή είναι μαλακά, 

δεν προκαλούν , κάποιον ερεθισμό , ή καούρα στο δέρμα.   Απομακρύνουν διακριτικά, την βρωμιά και το μεϊκ απ, από το 

πρόσωπό σας.  Όταν χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του σώματος, διατηρούν την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη.  Το 

διάφανο σαπούνι "Μωβ Αμέθυστος του Μέρλιν", είναι ένα πολύ απαλό σαπούνι, που χρησιμοποιείται στην 

αρωματοθεραπεία!  Κάνει υπέροχη δουλειά στον καθαρισμό της βρωμιάς στο τέλος της ημέρας.  Εφαρμόστε το στο σώμα 

σας, είτε με γυμνά χέρια, ή με κάποιο σφουγγάρι εκτελώντας κινήσεις επάνω - κάτω. Εφαρμόστε το στα μαλλιά σας ώστε να 

καθαριστούν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων σας, και εκτελώντας απαλές κινήσεις με 

κατεύθυνση από επάνω προς τα κάτω.  Κατά την εφαρμογή, στο υπόλοιπο σώμα σας, χρησιμοποιήστε απαλές κυκλικές 

κινήσεις, με την παλάμη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε το σαπούνι, κάτω από τρεχούμενο νερό, εάν 

επιθυμείτε ένα χαλαρωτικό, αφρόλουτρο αναζωογόνησης.  Ξεπλέντε το σώμα σας με χλυαρό νερό και σκουπήστε με καθαρή 

πετσέτα, μαλιά και σώμα. 

Κατάλληλο για:  Πλύσιμο σώματος και μαλιών.  Ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό. 

Συσκευασία:  Σαπούνι των 102 gr για Αρωματοθεραπεία! 

ΜΔΣ:  546060658370 

Συστήνεται για Χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος 
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24.        Σαπούνι μπάρας μωβ Αμέθυστος του Μέρλιν  (106 gr Τετράγωνο) 

 

 

 

Συστατικά: Βούτυρο Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Φοινικέλαιο, Σουκρόζη, Αιθυλική Αλκοόλη, Γλυκερίνη,  

Κοκομπεταϊνη,  Υδροξείδιο του Νατρίου, Αιθέριο έλαιο Περγαμόντο, Εκχύλισμα Λεμόνι, Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Έξτρα Παρθένο 

Ελαιόλαδο, Βούτυρο Κακάο, Κοκο-ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο,  Κοκο-αμφοασετικό Νάτριο, 

Λαουρελικός Γλυκοζίτης, Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο Λαουρελικής Γλυκόζης, Παλμιτικό 

Νάτριο, Λαουρελικό Σαρκοσινικό Άλλας Νατρίου, Μελισσοκέρι, Ανθρακικό Νάτριο, Ασετικό Οξύ 

Χρήσεις:  Κατάλληλο για αποτελεσματικό πλύσιμο χεριών και σώματος, για απολύμανση και σωστό καθαρισμό κατά το 

μπάνιο, χωρίς να αφήνει υπολείμματα στην επιδερμίδα σας.  Χρησιμοποιήστε το ως το ως το μέσον αρωματοθεραπείας, που 

θα σας χαλαρώσει από το άγχος και για χρωματοθεραπεία στο σώμα σας.  Εκτός του ότι είναι περισσότερο οικονομικό, και τα 

συστατικά του είναι φιλικά προς το περιβάλλον, το διάφανο σαπούνι Μέρλιν, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην διατήρηση 

της υγιεινής του σώματός σας.  Διατηρεί το pH και την υγρασία του δέρματός σας.  Κατάλληλο για ένα πρωϊνό τρίψιμο, το 

οποίο θα σας ξυπνήσει, ή για να σας αναζωογονήσει αφού κάνετε κάποιο ντουζ, όταν εσείς αισθάνεστε κούραση.   Τα 

βιολογικά συστατικά από τα οποία αποτελούνται τα μαλακά σαπούνια Μέρλιν, τους προσδίδουν την αφρώδη υφή τους, και 

την ικανότητα τους να απομακρύνουν γρήγορα και αποτελεσματικά, την βρωμιά και τις συσσωρευμένες ακαθαρσίες από την 

επιφάνεια του σώματος.  Χρησιμοποιήστε το σαπούνι εκτελώντας κινήσεις απαλού μασάζ.  Όλα τα σαπούνια Μέρλιν είναι 

αρωματικά σαπούνια, ειδικά αρωματισμένα, με πιστοποιημένα αιθέρια έλαια, και είναι πλούσια σε βοτανικά εκχυλίσματα, 

που συνδυαζόμενα δημιουργούν ένα μοναδικό κράμα αρωμάτων κατάλληλων για αρωματοθεραπεία!  Κατάλληλο προς χρήση 

σε όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων και των βρεφικών.  Δεν περιέχει μέταλλα ή τεχνητά αρώματα.   

Εφαρμογή: Τα χειροποίητα σαπούνια "Μωβ Αμέθυστος " του Μέρλιν, παράγουν  πλούσιο αφρό και χρησιμοποιούνται για 

αρωματοθεραπεία , στο ντους ή το μπάνιο.   Η τέλεια συνταγή καθαρισμού που έχουν τα χειροποίητα σαπούνια Μέρλιν, 

καθαρίζει σε βάθος την επιδερμίδα, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, διότι περιέχει την σωστή αναλογία από τα θρεπτικά 

συστατικά, τα έλαια και τα οργανικά πρόσθετα, που είναι απαραίτητα, για την ευεξία της επιδερμίδας.   Εφαρμόστε τρίβωντας 

το σαπούνι στα χέρια, το σώμα ή τα μαλλιά σας, ούτως ώστε να αφρίσει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο 

σφουγγάρι , τρίβωντας το σαπούνι επάνω στο βρεμένο σφουγγάρι και κατόπιν εφαρμόζοντας τον αφρό στο σώμα.  Τα 

σαπούνια  Μέρλιν, καθαρίζουν την επιδερμίδα σε βάθος, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να απομακρύνετε λεκέδες 

από ρούχα και υφάσματα.  Τα πολυτελή σαπούνια αρωματοθεραπείας του Μέρλιν, είναι κατασκευασμένα εξ΄ολοκλήρου από 

πιστοποιημένα, οργανικά συστατικά.  Δεν ξηραίνουν τα χέρια σας , και τα καθαρίζουν σε βάθος, ενώ ταυτόχρονα τα 

απολυμαίνουν.  Τα σαπούνια "Μωβ Αμέθυστος του Μέρλιν", είναι υπέροχα, εάν χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό του 

προσώπου.  Όσο για την αποτελεσματικότητά τους, τα διάφανα σαπούνια Μέρλιν, αφαιρούν όλα τα ίχνη του μεϊκ απ, από το 

πρόσωπό σας και καθαρίζουν την λιπαρή επιδερμίδα αποτελεσματικά.  Είναι πολύ εύκολα ως προς τη χρήση τους. Προσθέστε 

λίγο νερό, τρίψτε το σαπούνι στα χέρια σας, και τοποθετήστε τον αφρό στο πρόσωπο σας.  Αφού κάνετε μασάζ με αυτό, 
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ξεπλένετε το πρόσωπο με άφθονο νερό και σκουπιστείτε με καθαρή πετσέτα. Έχουν ένα δυνατό άρωμα, οφειλόμενο στα 

αιθέρια έλαια από Περγαμόντο που περιέχει.   Το περγαμόντο είναι ένα είδος φρούτου Κίτρου, του οποίου η φλούδα 

χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του αιθέριου ελαίου που βρίσκεται στα σαπούνια γλυκερίνης "Μωβ Αμέθυστος" του Μέρλιν.  

Το επιστημονικό όνομα του περγαμόντου είναι Citrus Aurantium.  Το πανύσχιρο άρωμα του, το καθιστά ένα από τα κορυφαία 

αρώματα στην παραγωγή σαπουνιών αρωματοθεραπείας.  Το αιθέριο έλαιο από Περγαμόντο, των χειροποίητων σαπουνιών 

Μέρλιν, προέρχεται από ψυχρή συμπίεση των φρούτων του Περγαμόντου.  Τα αιθέρια έλαια από Περγαμόντο, παρέχουν 

πολλά οφέλη και έχουν θεραπευτικές ιδιότητες στους χρήστες των σαπουνιών Μέρλιν.  Μερικές από αυτές είναι και οι 

ακόλουθες:    α) Βελτιώνει την ροή του αίματος.  Τα συστατικά του αιθέριου ελαίου από Περγαμόντο, όπως η α-πινένη και η 

λιμονένη, έχουν αντικαταθλιπτική δράση και διεγείρουν τις λειτουργίες του οργανισμού. Βελτιώνωντας την κυκλοφορία του 

αίματος, αυτά δημιουργούν ένα συναίσθημα φρεσκάδας, χαράς και ενέργειας που καταπολεμά την λύπη και την κατάθλιψη.  

β) παρεμποδίζουν τις μολύνσεις.  Συγκεκριμένα συστατικά των αιθέριων ελαίων από Περγαμόντο , που βρίσκονται στα 

σαπούνια Μέρλιν, είναι αντιβιοτικά και παρουσιάζουν αντισηπτική δράση.  Αυτά παρεμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηριδίων, 

ιών και μυκήτων.  γ) μειώνουν τον πόνο.  Το αιθέριο έλαιο από Περγαμόντο , μειώνει το αίσθημα του πόνου στο σώμα. Αυτό 

διεγείρει την έκκριση συγκεκριμένων ορμονών, οι οποίες μειώνουν την ευαισθησία των νευρώνων στον πόνο.  Για τον λόγο 

αυτό, είναι πολύ χρήσιμο, σε περιπτώσεις πονοκεφάλων, πόνων από διαστρέματα, μυϊκών πόνων ή οποιονδήποτε άλλων 

συμπτωμάτων/ασθενειών, οι οποίες απαιτούν μεγάλη δόση από παυσίπονα χάπια.  δ) δρουν ως χαλαρωτικά και ηρεμιστικά.  

Τα φλαβονοειδή , που είναι παρόντα στο έλαιο από περγαμόντο, δρουν ως χαλαρωτικά για τον ανθρώπινο οργανισμό.  Αυτά 

ανακουφίζουν τα τεντωμένα νεύρα, και μειώνουν, την ανησυχία, το άγχος, όλα εκ των οποίων μπορούν να θεραπεύσουν 

αδιαθεσίες, που σχετίζονται με το άγχος, όπως η υψηλή πίεση στο αίμα, η αϋπνία και η κατάθλιψη.  Αυτά μπορούν επίσης να 

ενεργοποιήσουν την δραστηριότητα ορισμένων ορμονών στο σώμα, όπως της ντοπαμίνης και της σεροτονίνης, οι οποίες 

δημιουργούν αισθήματα χαλάρωσης και ηρεμίας στο ανθρώπινο σώμα.  ε) βοηθούν στην χώνεψη.  Όπως προαναφέραμε, το 

αιθέριο έλαιο Περγαμόντο, ενεργοποιεί και αυξάνει τις εκκρίσεις των οξέων, των ενζύμων και της χολής, που βοηθούν στην 

χώνεψη  ζ) φροντίζουν το δέρμα.  Η σικατριζάντη στο Περγαμόντο, βοηθάει στην επούλωση των ουλών και άλλων σημαδιών 

του δέρματος. Επίσης κάνει την κατανομή της μελανίνης και άλλων χρωστικών ουσιών του δέρματος ομοιόμορφη, γεγονός 

που συνεπάγεται, την σταδιακή απομάκρυνση σημαδιών και την δημιουργία πιο ωραίας επιδερμίδας.  Αυτό το αιθέριο έλαιο 

χρησιμοποιείται συχνά , για την εξάλειψη των μη οφθαλμοφανών δράσεων της ακμής, τα σημάδια της οποίας μπορεί να 

επηρεάσουν περιοχές της επιδερμίδας για πολλά συναπτά έτη.  η) Εξαλείφει την κακοσμία του σώματος και του Δέρματος . Η 

ιδιότητα αυτή των αιθέριων ελαίων του Περγαμόντο, είναι που το κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή σε νεαρά άτομα, τα οποία 

ψάχνουν για καινούρια αποσμητικά, αλλά προτιμούν κάτι φυσικό, που παράλληλα θα τους ανανεώνει.  Το αιθέριο έλαιο αυτό 

είναι ένα από τα καλλίτερα βιολογικά αποσμητικά.  Το άρωμα φρεσκάδας και οι διότητες απολύμανσης που έχει το αιθέριο 

έλαιο από Περγαμόντο , εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηριδίων, που δημιουργούν την κακοσμία του σώματος.  Τα φυσικά 

αρώματα Κίτρου , είναι μία από τις καλλίτερες οργανικές μεθόδους που βοηθούν στην εξάλειψη της κακοσμίας του δέρματος. 

η) Μειώνουν τον πυρετό. Το αιθέριο έλαιο από Περγαμόντο είναι καλό φυσικό αντιπυρετικό.  θ) Σκοτώνει τα βακτήρια. Αυτό 
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σκοτώνει τα σκουλήκια και είναι η έξυπνη λύση για παιδάκια που κόλησαν σκουληκάκια.  Τα σκουλήκια στο έντερο, μπορεί να 

προκαλέσουν διάφορες ελλείψεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της δημιουργίας αναιμίας.  Για τον λόγο αυτό, το αιθέριο 

έλαιο Περγαμόντο , που υπάρχει στο σαπούνι "Μωβ Αμέθυστος" του Μέρλιν , είναι πολύ σημαντικό , για το πλύσιμο του  

παιδικού σώματος.   Το διάφανο σαπούνι "Μωβ Αμέθυστος του Μέρλιν",  καθαρίζει τελείως , τους βουλωμένους πόρους του 

δέρματος και τα σπυράκια νεότητας.  Το πρόσωπό σας δεν στεγνώνει και δεν σφίγγει, μετά την χρήση του σαπουνιού 

γλυκερίνης Μέρλιν.  Χρησιμοποιώντας τα σαπούνια Μέρλιν, στον καθημερινό καθαρισμό του δερματός σας, δημιουργεί στο 

δέρμα σας, μία αίσθηση φρεσκάδας, κάνει λεία την επιδερμίδα σας και σας κάνει να αισθάνεστε άνετα με το σώμα σας.   

Επειδή είναι μαλακά, δεν προκαλούν , κάποιον ερεθισμό , ή καούρα στο δέρμα.   Απομακρύνουν διακριτικά, την βρωμιά και το 

μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας.  Όταν χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του σώματος, διατηρούν την επιδερμίδα σας 

ενυδατωμένη.  Το διάφανο σαπούνι "Μωβ Αμέθυστος του Μέρλιν", είναι ένα πολύ απαλό σαπούνι, που χρησιμοποιείται στην 

αρωματοθεραπεία!  Κάνει υπέροχη δουλειά στον καθαρισμό της βρωμιάς στο τέλος της ημέρας.  Εφαρμόστε το στο σώμα σας, 

είτε με γυμνά χέρια, ή με κάποιο σφουγγάρι εκτελώντας κινήσεις επάνω - κάτω. Εφαρμόστε το στα μαλλιά σας ώστε να 

καθαριστούν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων σας, και εκτελώντας απαλές κινήσεις με 

κατεύθυνση από επάνω προς τα κάτω.  Κατά την εφαρμογή, στο υπόλοιπο σώμα σας, χρησιμοποιήστε απαλές κυκλικές 

κινήσεις, με την παλάμη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε το σαπούνι, κάτω από τρεχούμενο νερό, εάν επιθυμείτε 

ένα χαλαρωτικό, αφρόλουτρο αναζωογόνησης.  Ξεπλέντε το σώμα σας με χλυαρό νερό και σκουπήστε με καθαρή πετσέτα, 

μαλιά και σώμα. 

Κατάλληλο για:  Πλύσιμο σώματος και μαλιών.  Ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό.  

Συσκευασία:  Σαπούνι των 106 gr για Αρωματοθεραπεία!  

ΜΔΣ:  546060658371 

Συστήνεται για Χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος 
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25.        Σαπούνι Μπάρας Μπλε Ζαφείρι του Μέρλιν (62 gr Mασάζ) 

 

 

 
 

Συστατικά: Βούτυρο Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Φοινικέλαιο, Σουκρόζη, Αιθυλική Αλκοόλη, Γλυκερίνη,  

Κοκομπεταϊνη,  Υδροξείδιο του Νατρίου, Αιθέριο έλαιο Ευκάλυπτος, Εκχύλισμα Λεμόνι, Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Έξτρα Παρθένο 

Ελαιόλαδο, Βούτυρο Κακάο, Κοκο-ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο, Κοκο-αμφοασετικό Νάτριο, Λαουρελικός 

Γλυκοζίτης, Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο Λαουρελικής Γλυκόζης, Παλμιτικό Νάτριο, Λαουρελικό 

Σαρκοσινικό Άλλας Νατρίου, Μελισσοκέρι, Ανθρακικό Νάτριο, Ασετικό Οξύ 

Χρήσεις: Κατάλληλο για αποτελεσματικό πλύσιμο χεριών και σώματος, για απολύμανση και σωστό καθαρισμό κατά το μπάνιο, χωρίς 

να αφήνει υπολείμματα στην επιδερμίδα σας.  Χρησιμοποιήστε το ως το ως το μέσον αρωματοθεραπείας, που θα σας χαλαρώσει από 

το άγχος και για χρωματοθεραπεία στο σώμα σας.  Εκτός του ότι είναι περισσότερο οικονομικό, και τα συστατικά του είναι φιλικά 

προς το περιβάλλον, το διάφανο σαπούνι Μέρλιν, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην διατήρηση της υγιεινής του σώματός σας.  

Διατηρεί το pH και την υγρασία του δέρματός σας.  Κατάλληλο για ένα πρωϊνό τρίψιμο, το οποίο θα σας ξυπνήσει, ή για να σας 

αναζωογονήσει αφού κάνετε κάποιο ντουζ, όταν εσείς αισθάνεστε κούραση.   Τα βιολογικά συστατικά από τα οποία αποτελούνται τα 

μαλακά σαπούνια Μέρλιν, τους προσδίδουν την αφρώδη υφή τους, και την ικανότητα τους να απομακρύνουν γρήγορα και 

αποτελεσματικά, την βρωμιά και τις συσσωρευμένες ακαθαρσίες από την επιφάνεια του σώματος.  Χρησιμοποιήστε το σαπούνι 

εκτελώντας κινήσεις απαλού μασάζ.  Όλα τα σαπούνια Μέρλιν είναι αρωματικά σαπούνια, ειδικά αρωματισμένα, με πιστοποιημένα 

αιθέρια έλαια, και είναι πλούσια σε βοτανικά εκχυλίσματα, που συνδυαζόμενα δημιουργούν ένα μοναδικό κράμα αρωμάτων 

κατάλληλων για αρωματοθεραπεία!  Κατάλληλο προς χρήση σε όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων και των βρεφικών.  Δεν 

περιέχει μέταλλα ή τεχνητά αρώματα.   

Εφαρμογή:   Τα χειροποίητα σαπούνια "Μπλέ Ζαφείρι" του Μέρλιν, παράγουν  πλούσιο αφρό και χρησιμοποιούνται για 

αρωματοθεραπεία , στο ντους ή το μπάνιο.   Η τέλεια συνταγή καθαρισμού που έχουν τα χειροποίητα σαπούνια Μέρλιν, καθαρίζει σε  

βάθος την επιδερμίδα, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, διότι περιέχει την σωστή αναλογία από τα θρεπτικά συστατικά, τα έλαια και τα 

οργανικά πρόσθετα, που είναι απαραίτητα, για την ευεξία της επιδερμίδας.   Εφαρμόστε τρίβωντας το σαπούνι στα χέρια, το σώμα ή 

τα μαλλιά σας, ούτως ώστε να αφρίσει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο σφουγγάρι , τρίβωντας το σαπούνι επάνω 

στο βρεμένο σφουγγάρι και κατόπιν εφαρμόζοντας τον αφρό στο σώμα.  Τα σαπούνια  Μέρλιν, καθαρίζουν την επιδερμίδα σε βάθος, 

και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να απομακρύνετε λεκέδες από ρούχα και υφάσματα.  Τα πολυτελή σαπούνια 

αρωματοθεραπείας του Μέρλιν, είναι κατασκευασμένα εξ΄ολοκλήρου από πιστοποιημένα, οργανικά συστατικά.  Δεν ξηραίνουν τα 

χέρια σας , και τα καθαρίζουν σε βάθος, ενώ ταυτόχρονα τα απολυμαίνουν.  Τα σαπούνια "Μπλέ Ζαφείρι του Μέρλιν", είναι υπέροχα, 

εάν χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό του προσώπου.  Όσο για την αποτελεσματικότητά τους, τα διάφανα σαπούνια Μέρλιν, 

αφαιρούν όλα τα ίχνη του μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας και καθαρίζουν την λιπαρή επιδερμίδα αποτελεσματικά.  Είναι πολύ εύκολα 

ως προς τη χρήση τους. Προσθέστε λίγο νερό, τρίψτε το σαπούνι στα χέρια σας, και τοποθετήστε τον αφρό στο πρόσωπο σας.  Αφού 

κάνετε μασάζ με αυτό, ξεπλένετε το πρόσωπο με άφθονο νερό και σκουπιστείτε με καθαρή πετσέτα. Έχουν ένα δυνατό άρωμα, 
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οφειλόμενο στα αιθέρια έλαια από Eυκάλυπτο που περιέχει.    Το αιθέριο έλαιο Ευκάλυπτου είναι πολύ δημοφιλές στα άτομα που 

σχετίζονταιμε αρωματοθεραπείες, από παλαιοτάτων χρόνων.  Έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:  α) Θεραπεύει τις πληγές.  Το αιθέριο 

έλαιο Ευκάλυπτου, έχει αντισηπτικές ιδιότητες, λόγω της βακτηριοκτόνου δράσης του.  Μόλις εκτεθεί στον αέρα, σχηματίζει όζον,  το 

οποίο, αποδεδειγμένα και με βάση πολλές έρευνες, είναι ένα γνωστό αντισηπτικό.  Για τον λόγο αυτό, το λάδι Ευκάλυπτου, και κατά 

δεύτερο λόγο, τα σαπούνια και τα αφρόλουτρα, που το περιέχουν, χρησιμοποιούνται , στην θεραπεία των πληγών, των ελκών, των 

εγκαυμάτων, και των ουλών.  Είναι επίσης αποτελεσματικό έναντι των δαγκωμάτων και των τσιμπημάτων με κεντρί, διαφόρων 

εντόμων.  Επιπλέον, εκτός από την ανακούφιση της περιοχής που έχει επηρεαστεί, προστατεύει τις ανοιχτές πληγές, ή τις ερεθισμένες 

περιοχές από την ανάπτυξη μολύνσεων, λόγω της μικροβιακής δραστηριότητας,  β) Θεραπεύει τα αναπνευστικά προβλήματα.  Το 

αιθέριο έλαιο Ευκάλυπτου, είναι αποτελεσματικό στην θεραπεία πολλών αναπνευστικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων του 

κρυολογήματος, του βήχα, της μύτης που στάζει υγρά, του πονόλαιμου, του άσθματος, της ρηνικής συμφόρησης, της βρογχίτιδας και  

της ιγμορίτιδας.  Το λάδι Ευκάλυπτου, είναι αντιβακτηριακό , αντιμυκητιακό, αντι-ιικό, αντι-φλεγμονώδες, και αποσυμφορητικό από 

την φύση του, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικό συστατικό στα προϊόντα καθαρισμού σώματος, που σχετίζονται με την θεραπεία 

των συμπτωμάτων ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος, και την καταπολέμηση χρόνιων παθήσεων του αναπνευστικού 

συστήματος, όπως το άσθμα,  γ) Απομακρύνει την πνευματική κούραση.  Ένας πολύ σημαντικός λόγος, για τον οποίον, οι ειδικοί στην 

αρωματοθεραπείαχρησιμοποιούν προϊόντα καθαρισμού, τα οποία περιέχουν αιθέριο έλαιο Ευκάλυπτου, είναι γιατί δημιουργεί την 

αίσθηση της δροσιάς και της αναζωογόνησης της επιδερμίδας.  Το έλαιο Ευκάλυπτου, διεγείρει τις αισθήσεις, απομακρύνει τον μυϊκό 

και τον πνευματικό κάματο,  και αναγεννά την καλή διάθεση στα άτομα, τα οποία αισθάνονται άρωστα.  Πιστεύεται πως είναι επίσης 

αποτελεσματικό, στην καταπολέμηση του άγχους και των πνευματικών δυσλειτουργιών.  δ) Εκτός από την πνευματική κούραση, το 

έλαιο Ευκάλυπτου, χρησιμοποιείται συχνά για την ενίσχυση, της πνευματικής δραστηριότητας, γιατί αυξάνει την ροή του αίματος 

προς τον εγκέφαλο.  Το αιθέριο έλαιο αυτό, θεωρείται ως αγγειο-διασταλτικό, και δρα αυξάνωντας την ροή του αίματος στο σώμα, 

ενώ παράλληλα χαλαρώνει τις αρτηρίες, δηλαδή διευκολύνει την κυκλοφορία του αίματος.   Βασικά, αιματώνει καλλίτερα τον 

εγκέφαλο, γεγονός που μακροπρόθεσμα συνεπάγεται την περαιτέρω ενδυνάμωση του εγκεφάλου.  Για τον λόγο αυτό, το αιθέριο 

έλαιο Ευκάλυπτου, και τα σαπούνια με έλαιο Ευκάλυπτου, χρησιμοποιούνται κυρίως από μαθητές και υπάλληλους γραφείου, ώστε να 

αυξήσουν την απόδοσή τους , στην εργασία, ε) Ανακουφίζει από τους μυϊκούς πόνους.  Εάν εσείς, πάσχετε από πόνους, στους 

συνδέσμους και τους μυς, το μασάζ, στις περιοχές αυτές, με σαπούνι πλούσιο σε αιθέρια έλαια Ευκάλυπτου, βοηθάει να μειωθεί η 

ένταση του πόνου.  Το πτητικό άρωμα Ευκάλυπτου, είναι από την φύση του αναλγητικό και αντι-φλεγμωνόδες.  Για τον λόγο αυτό, 

συχνά συστήνετε σε ασθενείς που υποφέρουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα, λουμπάγκο, τενοντίτιδα, ακόμη και πόνους στα νεύρα να 

χρησιμοποιούν σαπούνια με Ευκάλυπτο.  Κάντε μασάζ με το σαπούνι Ευκάλυπτου, εκτελώντας κυκλικές κινήσεις στις περιοχές του 

σώματός σας , οι οποίες έχουν επηρεαστεί, ζ)  Αναστέλει και εξαλείφει τις ψείρες.  Λόγω της πασίγνωστης ιδιότητας που έχει ως 

εντομο-απωθητικό και φυσικό μικροβιοκτόνο, αυτό χρησιμοποιείται, ως η φυσική θεραπεία για τις ψείρες.   Μερικές ευρέως 

αποδεκτές θεραπείες για τις ψείρες, μπορεί να είναι δύσκολες, και επιπλέον, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα μαλιά, ενώ μπορεί να 

έχουν χημικά, τα οποία δεν θα θέλατε να απορροφηθούν από το δέρμα σας.  Για τον λόγο αυτόν, συστήνουμε την χρήση του 

σαπουνιού μασάζ, με λάδι Ευκάλυπτου του Μέρλιν, ώστε να γίνει πρόληψηή θεραπεία της ψείρας με πιο φυσικό τρόπο, η) 
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Απομακρύνει τα μικρόβια που υπάρχουν στο έντερο.  Το λάδι Ευκάλυπτου, απομακρύνει πολλά από τα βλαβερά μικρόβια που εάν 

εισέλθουν στον οργανισμό, προσβάλουν το έντερο.  Μελέτες έχουν δείξει, πως εάν κάποιος καταναλώνει λάδι Ευκάλυπτου, μπορεί να  

καταπολεμήσει τα βακτήρια, τα μικρόβια και τα παράσιτα που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα μέρη του σώματος του, όπως το 

κόλον και το έντερο, θ)  Φροντίδα για το δέρμα.  Το έλαιο Ευκάλυπτου, συχνά χρησιμοποιείται για να θεραπεύσει τοπικά μολύνσεις 

του δέρματος και πιστεύεται πως μπορεί να επιταχύνει την επούλωση κάποιων πληγών, Ι) Βοηθάει να αντιμετωπισθούν 

αποτελεσματικότερα τα συμπτώματα του Διαβήτη.  Όταν καταπιούν το έλαιο από Ευκάλυπτο, αυτό μπορεί να βοηθήσει, στον έλεγχο 

του μεταβολισμού των σακχάρων.  Οι ιδιότητες του , ως αγγειοδιασταλτική ουσία, που προαναφέραμε, σημαίνουν, πως μεσο-

πρόθεσμα, ολόκληρο το σώμα οφελείται, και ολόκληρος ο οργανισμός αναζωογονείται, από την αύξηση της κυκλοφορίας του 

αίματος.  Οι διαβητικοί συχνά πάσχουν από έλλειψη της καλής κυκλοφορίας του αίματος,  κάτι το οποίο μπορεί να γίνει επικίνδυνο, 

οδηγώντας σε απώλεια άκρων ή και θάνατο.  Για τον λόγο αυτό προτείνεται να κάνετε συχνά μασάζ, σε ολόκληρο το σώμα σας, με 

σαπούνι, πλούσιο σε έλαιο Ευκάλυπτου.  Εφαρμόστε το σχολαστικά, με κυκλικές κινήσεις, τοπικά στην επιδερμίδα, και εισπνεύστε 

τους ατμούς του Ευκάλυπτου, ούτως ώστε να σταματήσει, η συστολή των αιμοφόρων αγγείων στον οργανισμό σας.  Για ακόμη 

καλλίτερα αποτελέσματα, κάντε επαναληπτικά μασάζ, στα ίδια σημεία του σώματος, με το σαπούνι, κατά την διάρκεια του ντους.  Οι 

αγγειοδιασταλτικές και χαλαρωτικές ιδιότητες του σαπουνιού Ευκάλυπτου, πιστεύετε πως οφελούν τους διαβητικούς, κ)  Έχει 

αντιπυρετική δράση.  Το λάδι Ευκάλυπτου, χρησιμοποιείται επίσης ως αντι-πυρετικό, και μειώνει την θερμοκρασία του σώματος.  Για 

αυτόν τον λόγο το έλαιο του Ευκάλυπτου, ήταν γνωστό στους παλαιότερους, ως το "έλαιο φάρμακο του πυρετού".  Το  διάφανο 

σαπούνι "Μπλε Ζαφείρι του Μέρλιν",  καθαρίζει τελείως , τους βουλωμένους πόρους του δέρματος και τα σπυράκια νεότητας.  Το 

πρόσωπό σας δεν στεγνώνει και δεν σφίγγει, μετά την χρήση του σαπουνιού γλυκερίνης Μέρλιν.  Χρησιμοποιώντας τα σαπούνια 

Μέρλιν, στον καθημερινό καθαρισμό του δέρματός σας, δημιουργεί στο δέρμα σας, μία αίσθηση φρεσκάδας, κάνει λεία  την 

επιδερμίδα σας και σας κάνει να αισθάνεστε άνετα με το σώμα σας.   Επειδή είναι μαλακά, δεν προκαλούν , κάποιον ερεθισμό , ή 

καούρα στο δέρμα.   Απομακρύνουν διακριτικά, την βρωμιά και το μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας.  Όταν χρησιμοποιούνται για τον 

καθαρισμό του σώματος, διατηρούν την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη.  Το διάφανο σαπούνι "Μπλέ Ζαφείρι του Μέρλιν", είναι ένα 

πολύ απαλό σαπούνι, που χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία!  Κάνει υπέροχη δουλειά στον καθαρισμό της βρωμιάς στο τέλος 

της ημέρας.  Εφαρμόστε το στο σώμα σας, είτε με γυμνά χέρια, ή με κάποιο σφουγγάρι εκτελώντας κινήσεις επάνω - κάτω. 

Εφαρμόστε το στα μαλλιά σας ώστε να καθαριστούν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων σας, και εκτελώντας 

απαλές κινήσεις με κατεύθυνση από επάνω προς τα κάτω.  Κατά την εφαρμογή, στο υπόλοιπο σώμα σας, χρησιμοποιήστε απαλές 

κυκλικές κινήσεις, με την παλάμη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε το σαπούνι, κάτω από τρεχούμενο νερό, εάν 

επιθυμείτε ένα χαλαρωτικό, αφρόλουτρο αναζωογόνησης.  Ξεπλέντε το σώμα σας με χλυαρό νερό και σκουπήστε με καθαρή 

πετσέτα, μαλιά και σώμα. 

Κατάλληλο για:  Πλύσιμο σώματος και μαλιών.  Ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό.  
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Συσκευασία:  Σαπούνι των 62 gr , για μασάζ και Αρωματοθεραπεία! 

ΜΔΣ:  546060658349 

Συστήνεται για Χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος 

26.        Σαπούνι Μπάρας Μπλε Ζαφείρι του Μέρλιν (70 gr Ορθογώνιο) 

 

 

 

Συστατικά: Βούτυρο Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Φοινικέλαιο, Σουκρόζη, Αιθυλική Αλκοόλη, Γλυκερίνη,  

Κοκομπεταϊνη,  Υδροξείδιο του Νατρίου, Αιθέριο έλαιο Ευκάλυπτος, Εκχύλισμα Λεμόνι, Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, 

Βούτυρο Κακάο, Κοκο-ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο, Κοκο-αμφοασετικό Νάτριο, Λαουρελικός Γλυκοζίτης, 

Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο Λαουρελικής Γλυκόζης, Παλμιτικό Νάτριο, Λαουρελικό Σαρκοσινικό 

Άλλας Νατρίου, Μελισσοκέρι, Ανθρακικό Νάτριο, Ασετικό Οξύ 

Χρήσεις: Κατάλληλο για αποτελεσματικό πλύσιμο χεριών και σώματος, για απολύμανση και σωστό καθαρισμό κατά το μπάνιο, χωρίς 

να αφήνει υπολείμματα στην επιδερμίδα σας.  Χρησιμοποιήστε το ως το ως το μέσον αρωματοθεραπείας, που θα σας χαλαρώσει από 

το άγχος και για χρωματοθεραπεία στο σώμα σας.  Εκτός του ότι είναι περισσότερο οικονομικό, και τα συστατικά του είναι φιλικά προς 

το περιβάλλον, το διάφανο σαπούνι Μέρλιν, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην διατήρηση της υγιεινής του σώματός σας.  Διατηρεί 

το pH και την υγρασία του δέρματός σας.  Κατάλληλο για ένα πρωϊνό τρίψιμο, το οποίο θα σας ξυπνήσει, ή για να σας αναζωογονήσει 

αφού κάνετε κάποιο ντουζ, όταν εσείς αισθάνεστε κούραση.   Τα βιολογικά συστατικά από τα οποία αποτελούνται τα μαλακά σαπούνια 

Μέρλιν, τους προσδίδουν την αφρώδη υφή τους, και την ικανότητα τους να απομακρύνουν γρήγορα και αποτελεσματικά, την βρωμιά 

και τις συσσωρευμένες ακαθαρσίες από την επιφάνεια του σώματος.  Χρησιμοποιήστε το σαπούνι εκτελώντας κινήσεις απαλού μασάζ.  

Όλα τα σαπούνια Μέρλιν είναι αρωματικά σαπούνια, ειδικά αρωματισμένα, με πιστοποιημένα αιθέρια έλαια, και είναι πλούσια σε 

βοτανικά εκχυλίσματα, που συνδυαζόμενα δημιουργούν ένα μοναδικό κράμα αρωμάτων κατάλληλων για αρωματοθεραπεία!  
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Κατάλληλο προς χρήση σε όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων και των βρεφικών.  Δεν περιέχει μέταλλα ή τεχνητά αρώματα.   

Εφαρμογή:   Τα χειροποίητα σαπούνια "Μπλέ Ζαφείρι" του Μέρλιν, παράγουν  πλούσιο αφρό και χρησιμοποιούνται για 

αρωματοθεραπεία , στο ντους ή το μπάνιο.   Η τέλεια συνταγή καθαρισμού που έχουν τα χειροποίητα σαπούνια Μέρλιν, καθαρίζει σε  

βάθος την επιδερμίδα, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, διότι περιέχει την σωστή αναλογία από τα θρεπτικά συστατικά, τα έλαια και τα 

οργανικά πρόσθετα, που είναι απαραίτητα, για την ευεξία της επιδερμίδας.   Εφαρμόστε τρίβωντας το σαπούνι στα χέρια, το σώμα ή τα 

μαλλιά σας, ούτως ώστε να αφρίσει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο σφουγγάρι , τρίβωντας το σαπούνι επάνω στο 

βρεμένο σφουγγάρι και κατόπιν εφαρμόζοντας τον αφρό στο σώμα.  Τα σαπούνια  Μέρλιν, καθαρίζουν την επιδερμίδα σε βάθος, και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να απομακρύνετε λεκέδες από ρούχα και υφάσματα.  Τα πολυτελή σαπούνια αρωματοθεραπείας 

του Μέρλιν, είναι κατασκευασμένα εξ΄ολοκλήρου από πιστοποιημένα, οργανικά συστατικά.  Δεν ξηραίνουν τα χέρια σας , και τα 

καθαρίζουν σε βάθος, ενώ ταυτόχρονα τα απολυμαίνουν.  Τα σαπούνια "Μπλέ Ζαφείρι του Μέρλιν", είναι υπέροχα, εάν 

χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό του προσώπου.  Όσο για την αποτελεσματικότητά τους, τα διάφανα σαπούνια Μέρλιν, αφαιρούν 

όλα τα ίχνη του μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας και καθαρίζουν την λιπαρή επιδερμίδα αποτελεσματικά.  Είναι πολύ εύκολα ως προς τη 

χρήση τους. Προσθέστε λίγο νερό, τρίψτε το σαπούνι στα χέρια σας, και τοποθετήστε τον αφρό στο πρόσωπο σας.  Αφού κάνετε μασάζ 

με αυτό, ξεπλένετε το πρόσωπο με άφθονο νερό και σκουπιστείτε με καθαρή πετσέτα. Έχουν ένα δυνατό άρωμα, οφειλόμενο στα 

αιθέρια έλαια από Eυκάλυπτο που περιέχει.    Το αιθέριο έλαιο Ευκάλυπτου είναι πολύ δημοφιλές στα άτομα που σχετίζονται με 

αρωματοθεραπείες, από παλαιοτάτων χρόνων.  Έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:  α) Θεραπεύει τις πληγές.  Το αιθέριο έλαιο Ευκάλυπτου, 

έχει αντισηπτικές ιδιότητες, λόγω της βακτηριοκτόνου δράσης του.  Μόλις εκτεθεί στον αέρα, σχηματίζει όζον, το οποίο, 

αποδεδειγμένα και με βάση πολλές έρευνες, είναι ένα γνωστό αντισηπτικό.  Για τον λόγο αυτό, το λάδι Ευκάλυπτου, και κατά δεύτερο 

λόγο, τα σαπούνια και τα αφρόλουτρα, που το περιέχουν, χρησιμοποιούνται , στην θεραπεία των πληγών, των ελκών, των 

εγκαυμάτων, και των ουλών.  Είναι επίσης αποτελεσματικό έναντι των δαγκωμάτων και των τσιμπημάτων με κεντρί, διαφόρων 

εντόμων.  Επιπλέον, εκτός από την ανακούφιση της περιοχής που έχει επηρεαστεί, προστατεύει τις ανοιχτές πληγές, ή τις ερεθισμένες 

περιοχές από την ανάπτυξη μολύνσεων, λόγω της μικροβιακής δραστηριότητας,  β) Θεραπεύει τα αναπνευστικά προβλήματα.  Το 

αιθέριο έλαιο Ευκάλυπτου, είναι αποτελεσματικό στην θεραπεία πολλών αναπνευστικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων του 

κρυολογήματος, του βήχα, της μύτης που στάζει υγρά, του πονόλαιμου, του άσθματος, της ρηνικής συμφόρησης, της βρογχίτιδας και  

της ιγμορίτιδας.  Το λάδι Ευκάλυπτου, είναι αντιβακτηριακό , αντιμυκητιακό, αντι-ιικό, αντι-φλεγμονώδες, και αποσυμφορητικό από 

την φύση του, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικό συστατικό στα προϊόντα καθαρισμού σώματος, που σχετίζονται με την θεραπεία 

των συμπτωμάτων ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος, και την καταπολέμηση χρόνιων παθήσεων του αναπνευστικού 

συστήματος, όπως το άσθμα,  γ) Απομακρύνει την πνευματική κούραση.  Ένας πολύ σημαντικός λόγος, για τον οποίον, οι ειδικοί στην 

αρωματοθεραπείαχρησιμοποιούν προϊόντα καθαρισμού, τα οποία περιέχουν αιθέριο έλαιο Ευκάλυπτου, είναι γιατί δημιουργεί την 

αίσθηση της δροσιάς και της αναζωογόνησης της επιδερμίδας.  Το έλαιο Ευκάλυπτου, διεγείρει τις αισθήσεις, απομακρύνει τον μυϊκό 

και τον πνευματικό κάματο,  και αναγεννά την καλή διάθεση στα άτομα, τα οποία αισθάνονται άρωστα.  Πιστεύεται πως είναι επίσης 

αποτελεσματικό, στην καταπολέμηση του άγχους και των πνευματικών δυσλειτουργιών.  δ) Εκτός από την πνευματική κούραση, το 
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έλαιο Ευκάλυπτου, χρησιμοποιείται συχνά για την ενίσχυση, της πνευματικής δραστηριότητας, γιατί αυξάνει την ροή του αίματος προς 

τον εγκέφαλο.  Το αιθέριο έλαιο αυτό, θεωρείται ως αγγειο-διασταλτικό, και δρα αυξάνωντας την ροή του αίματος στο σώμα, ενώ 

παράλληλα χαλαρώνει τις αρτηρίες, δηλαδή διευκολύνει την κυκλοφορία του αίματος.   Βασικά, αιματώνει καλλίτερα τον εγκέφαλο, 

γεγονός που μακροπρόθεσμα συνεπάγεται την περαιτέρω ενδυνάμωση του εγκεφάλου.  Για τον λόγο αυτό, το αιθέριο έλαιο 

Ευκάλυπτου, και τα σαπούνια με έλαιο Ευκάλυπτου, χρησιμοποιούνται κυρίως από μαθητές και υπάλληλους γραφείου, ώστε να 

αυξήσουν την απόδοσή τους , στην εργασία, ε) Ανακουφίζει από τους μυϊκούς πόνους.  Εάν εσείς, πάσχετε από πόνους, στους 

συνδέσμους και τους μυς, το μασάζ, στις περιοχές αυτές, με σαπούνι πλούσιο σε αιθέρια έλαια Ευκάλυπτου, βοηθάει να μειωθεί η 

ένταση του πόνου.  Το πτητικό άρωμα Ευκάλυπτου, είναι από την φύση του αναλγητικό και αντι-φλεγμωνόδες.  Για τον λόγο αυτό, 

συχνά συστήνετε σε ασθενείς που υποφέρουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα, λουμπάγκο, τενοντίτιδα, ακόμη και πόνους στα νεύρα να 

χρησιμοποιούν σαπούνια με Ευκάλυπτο.  Κάντε μασάζ με το σαπούνι Ευκάλυπτου, εκτελώντας κυκλικές κινήσεις στις περιοχές του 

σώματός σας , οι οποίες έχουν επηρεαστεί, ζ)  Αναστέλει και εξαλείφει τις ψείρες.  Λόγω της πασίγνωστης ιδιότητας που έχει ως 

εντομο-απωθητικό και φυσικό μικροβιοκτόνο, αυτό χρησιμοποιείται, ως η φυσική θεραπεία για τις ψείρες.   Μερικές ευρέως 

αποδεκτές θεραπείες για τις ψείρες, μπορεί να είναι δύσκολες, και επιπλέον, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα μαλιά, ενώ μπορεί να 

έχουν χημικά, τα οποία δεν θα θέλατε να απορροφηθούν από το δέρμα σας.  Για τον λόγο αυτόν, συστήνουμε την χρήση του 

σαπουνιού μασάζ, με λάδι Ευκάλυπτου του Μέρλιν, ώστε να γίνει πρόληψηή θεραπεία της ψείρας με πιο φυσικό τρόπο, η) 

Απομακρύνει τα μικρόβια που υπάρχουν στο έντερο.  Το λάδι Ευκάλυπτου, απομακρύνει πολλά από τα βλαβερά μικρόβια που εάν 

εισέλθουν στον οργανισμό, προσβάλουν το έντερο.  Μελέτες έχουν δείξει, πως εάν κάποιος καταναλώνει λάδι Ευκάλυπτου, μπορεί να  

καταπολεμήσει τα βακτήρια, τα μικρόβια και τα παράσιτα που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα μέρη του σώματος του, όπως το κόλον 

και το έντερο, θ)  Φροντίδα για το δέρμα.  Το έλαιο Ευκάλυπτου, συχνά χρησιμοποιείται για να θεραπεύσει τοπικά μολύνσεις του 

δέρματος και πιστεύεται πως μπορεί να επιταχύνει την επούλωση κάποιων πληγών, Ι) Βοηθάει να αντιμετωπισθούν 

αποτελεσματικότερα τα συμπτώματα του Διαβήτη.  Όταν καταπιούν το έλαιο από Ευκάλυπτο, αυτό μπορεί να βοηθήσει, στον έλεγχο 

του μεταβολισμού των σακχάρων.  Οι ιδιότητες του , ως αγγειοδιασταλτική ουσία, που προαναφέραμε, σημαίνουν, πως μεσο-

πρόθεσμα, ολόκληρο το σώμα οφελείται, και ολόκληρος ο οργανισμός αναζωογονείται, από την αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος.  

Οι διαβητικοί συχνά πάσχουν από έλλειψη της καλής κυκλοφορίας του αίματος,  κάτι το οποίο μπορεί να γίνει επικίνδυνο, οδηγώντας 

σε απώλεια άκρων ή και θάνατο.  Για τον λόγο αυτό προτείνεται να κάνετε συχνά μασάζ, σε ολόκληρο το σώμα σας, με σαπούνι, 

πλούσιο σε έλαιο Ευκάλυπτου.  Εφαρμόστε το σχολαστικά, με κυκλικές κινήσεις, τοπικά στην επιδερμίδα, και εισπνεύστε τους ατμούς 

του Ευκάλυπτου, ούτως ώστε να σταματήσει, η συστολή των αιμοφόρων αγγείων στον οργανισμό σας.  Για ακόμη καλλίτερα 

αποτελέσματα, κάντε επαναληπτικά μασάζ, στα ίδια σημεία του σώματος, με το σαπούνι, κατά την διάρκεια του ντους.  Οι 

αγγειοδιασταλτικές και χαλαρωτικές ιδιότητες του σαπουνιού Ευκάλυπτου, πιστεύετε πως οφελούν τους διαβητικούς, κ)  Έχει 

αντιπυρετική δράση.  Το λάδι Ευκάλυπτου, χρησιμοποιείται επίσης ως αντι-πυρετικό, και μειώνει την θερμοκρασία του σώματος.  Για 

αυτόν τον λόγο το έλαιο του Ευκάλυπτου, ήταν γνωστό στους παλαιότερους, ως το "έλαιο φάρμακο του πυρετού".  Το  διάφανο 

σαπούνι "Μπλε Ζαφείρι του Μέρλιν",  καθαρίζει τελείως , τους βουλωμένους πόρους του δέρματος και τα σπυράκια νεότητας.  Το 

πρόσωπό σας δεν στεγνώνει και δεν σφίγγει, μετά την χρήση του σαπουνιού γλυκερίνης Μέρλιν.  Χρησιμοποιώντας τα σαπούνια 
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Μέρλιν, στον καθημερινό καθαρισμό του δέρματός σας, δημιουργεί στο δέρμα σας, μία αίσθηση φρεσκάδας, κάνει λεία την επιδερμίδα 

σας και σας κάνει να αισθάνεστε άνετα με το σώμα σας.   Επειδή είναι μαλακά, δεν προκαλούν , κάποιον ερεθισμό , ή καούρα στο 

δέρμα.   Απομακρύνουν διακριτικά, την βρωμιά και το μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας.  Όταν χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του 

σώματος, διατηρούν την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη.  Το διάφανο σαπούνι "Μπλέ Ζαφείρι του Μέρλιν", είναι ένα πολύ απαλό 

σαπούνι, που χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία!  Κάνει υπέροχη δουλειά στον καθαρισμό της βρωμιάς στο τέλος της ημέρας.  

Εφαρμόστε το στο σώμα σας, είτε με γυμνά χέρια, ή με κάποιο σφουγγάρι εκτελώντας κινήσεις επάνω - κάτω. Εφαρμόστε το στα 

μαλλιά σας ώστε να καθαριστούν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων σας, και εκτελώντας απαλές κινήσεις με 

κατεύθυνση από επάνω προς τα κάτω.  Κατά την εφαρμογή, στο υπόλοιπο σώμα σας, χρησιμοποιήστε απαλές κυκλικές κινήσεις, με 

την παλάμη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε το σαπούνι, κάτω από τρεχούμενο νερό, εάν επιθυμείτε ένα χαλαρωτικό, 

αφρόλουτρο αναζωογόνησης.  Ξεπλέντε το σώμα σας με χλυαρό νερό και σκουπήστε με καθαρή πετσέτα, μαλιά και σώμα. 

Κατάλληλο για:  Πλύσιμο σώματος και μαλιών.  Ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό.  

Συσκευασία: Σαπούνι των  70 gr για μασάζ και Αρωματοθεραπεία! 

ΜΔΣ:  546060658374 

Συστήνεται για Χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος 

 

27.        Σαπούνι Μπάρας Μπλε Ζαφείρι του Μέρλιν  (102 gr Οβάλ) 

 

 

Συστατικά: Βούτυρο Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Φοινικέλαιο, Σουκρόζη, Αιθυλική Αλκοόλη, Γλυκερίνη,  

Κοκομπεταϊνη,  Υδροξείδιο του Νατρίου, Αιθέριο έλαιο Ευκάλυπτος, Εκχύλισμα Λεμόνι, Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Έξτρα Παρθένο 

Ελαιόλαδο, Βούτυρο Κακάο, Κοκο-ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο, Κοκο-αμφοασετικό Νάτριο, 

Λαουρελικός Γλυκοζίτης, Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο Λαουρελικής Γλυκόζης, Παλμιτικό 

Νάτριο, Λαουρελικό Σαρκοσινικό Άλλας Νατρίου, Μελισσοκέρι, Ανθρακικό Νάτριο, Ασετικό Οξύ 

Χρήσεις: Κατάλληλο για αποτελεσματικό πλύσιμο χεριών και σώματος, για απολύμανση και σωστό καθαρισμό κατά το 

μπάνιο, χωρίς να αφήνει υπολείμματα στην επιδερμίδα σας.  Χρησιμοποιήστε το ως το ως το μέσον αρωματοθεραπείας, που 

θα σας χαλαρώσει από το άγχος και για χρωματοθεραπεία στο σώμα σας.  Εκτός του ότι είναι περισσότερο οικονομικό, και τα 

συστατικά του είναι φιλικά προς το περιβάλλον, το διάφανο σαπούνι Μέρλιν, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην διατήρηση 

της υγιεινής του σώματός σας.  Διατηρεί το pH και την υγρασία του δέρματός σας.  Κατάλληλο για ένα πρωϊνό τρίψιμο, το 

οποίο θα σας ξυπνήσει, ή για να σας αναζωογονήσει αφού κάνετε κάποιο ντουζ, όταν εσείς αισθάνεστε κούραση.   Τα 
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βιολογικά συστατικά από τα οποία αποτελούνται τα μαλακά σαπούνια Μέρλιν, τους προσδίδουν την αφρώδη υφή τους, και 

την ικανότητα τους να απομακρύνουν γρήγορα και αποτελεσματικά, την βρωμιά και τις συσσωρευμένες ακαθαρσίες από την 

επιφάνεια του σώματος.  Χρησιμοποιήστε το σαπούνι εκτελώντας κινήσεις απαλού μασάζ.  Όλα τα σαπούνια Μέρλιν είναι 

αρωματικά σαπούνια, ειδικά αρωματισμένα, με πιστοποιημένα αιθέρια έλαια, και είναι πλούσια σε βοτανικά εκχυλίσματα, 

που συνδυαζόμενα δημιουργούν ένα μοναδικό κράμα αρωμάτων κατάλληλων για αρωματοθεραπεία!  Κατάλληλο προς 

χρήση σε όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων και των βρεφικών.  Δεν περιέχει μέταλλα ή τεχνητά αρώματα.   

Εφαρμογή:   Τα χειροποίητα σαπούνια "Μπλέ Ζαφείρι" του Μέρλιν, παράγουν  πλούσιο αφρό και χρησιμοποιούνται για 

αρωματοθεραπεία , στο ντους ή το μπάνιο.   Η τέλεια συνταγή καθαρισμού που έχουν τα χειροποίητα σαπούνια Μέρλιν, 

καθαρίζει σε βάθος την επιδερμίδα, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, διότι περιέχει την σωστή αναλογία από τα θρεπτικά 

συστατικά, τα έλαια και τα οργανικά πρόσθετα, που είναι απαραίτητα, για την ευεξία της επιδερμίδας.   Εφαρμόστε τρίβωντας 

το σαπούνι στα χέρια, το σώμα ή τα μαλλιά σας, ούτως ώστε να αφρίσει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο 

σφουγγάρι , τρίβωντας το σαπούνι επάνω στο βρεμένο σφουγγάρι και κατόπιν εφαρμόζοντας τον αφρό στο σώμα.  Τα 

σαπούνια  Μέρλιν, καθαρίζουν την επιδερμίδα σε βάθος, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να απομακρύνετε λεκέδες 

από ρούχα και υφάσματα.  Τα πολυτελή σαπούνια αρωματοθεραπείας του Μέρλιν, είναι κατασκευασμένα εξ΄ολοκλήρου από 

πιστοποιημένα, οργανικά συστατικά.  Δεν ξηραίνουν τα χέρια σας , και τα καθαρίζουν σε βάθος, ενώ ταυτόχρονα τα 

απολυμαίνουν.  Τα σαπούνια "Μπλέ Ζαφείρι του Μέρλιν", είναι υπέροχα, εάν χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό του 

προσώπου.  Όσο για την αποτελεσματικότητά τους, τα διάφανα σαπούνια Μέρλιν, αφαιρούν όλα τα ίχνη του μεϊκ απ, από το 

πρόσωπό σας και καθαρίζουν την λιπαρή επιδερμίδα αποτελεσματικά.  Είναι πολύ εύκολα ως προς τη χρήση τους. Προσθέστε 

λίγο νερό, τρίψτε το σαπούνι στα χέρια σας, και τοποθετήστε τον αφρό στο πρόσωπο σας.  Αφού κάνετε μασάζ με αυτό, 

ξεπλένετε το πρόσωπο με άφθονο νερό και σκουπιστείτε με καθαρή πετσέτα. Έχουν ένα δυνατό άρωμα, οφειλόμενο στα 

αιθέρια έλαια από Eυκάλυπτο που περιέχει.    Το αιθέριο έλαιο Ευκάλυπτου είναι πολύ δημοφιλές στα άτομα που σχετίζονται 

με αρωματοθεραπείες, από παλαιοτάτων χρόνων.  Έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:  α) Θεραπεύει τις πληγές.  Το αιθέριο έλαιο 

Ευκάλυπτου, έχει αντισηπτικές ιδιότητες, λόγω της βακτηριοκτόνου δράσης του.  Μόλις εκτεθεί στον αέρα, σχηματίζει όζον, 

το οποίο, αποδεδειγμένα και με βάση πολλές έρευνες, είναι ένα γνωστό αντισηπτικό.  Για τον λόγο αυτό, το λάδι Ευκάλυπτου, 

και κατά δεύτερο λόγο, τα σαπούνια και τα αφρόλουτρα, που το περιέχουν, χρησιμοποιούνται , στην θεραπεία των πληγών, 

των ελκών, των εγκαυμάτων, και των ουλών.  Είναι επίσης αποτελεσματικό έναντι των δαγκωμάτων και των τσιμπημάτων με 

κεντρί, διαφόρων εντόμων.  Επιπλέον, εκτός από την ανακούφιση της περιοχής που έχει επηρεαστεί, προστατεύει τις ανοιχτές 

πληγές, ή τις ερεθισμένες περιοχές από την ανάπτυξη μολύνσεων, λόγω της μικροβιακής δραστηριότητας,  β) Θεραπεύει τα 

αναπνευστικά προβλήματα.  Το αιθέριο έλαιο Ευκάλυπτου, είναι αποτελεσματικό στην θεραπεία πολλών αναπνευστικών 

προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων του κρυολογήματος, του βήχα, της μύτης που στάζει υγρά, του πονόλαιμου, του 

άσθματος, της ρηνικής συμφόρησης, της βρογχίτιδας και της ιγμορίτιδας.  Το λάδι Ευκάλυπτου, είναι αντιβακτηριακό , 

αντιμυκητιακό, αντι-ιικό, αντι-φλεγμονώδες, και αποσυμφορητικό από την φύση του, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικό 
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συστατικό στα προϊόντα καθαρισμού σώματος, που σχετίζονται με την θεραπεία των συμπτωμάτων ασθενειών του 

αναπνευστικού συστήματος, και την καταπολέμηση χρόνιων παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος, όπως το άσθμα,  γ) 

Απομακρύνει την πνευματική κούραση.  Ένας πολύ σημαντικός λόγος, για τον οποίον, οι ειδικοί στην 

αρωματοθεραπείαχρησιμοποιούν προϊόντα καθαρισμού, τα οποία περιέχουν αιθέριο έλαιο Ευκάλυπτου, είναι γιατί 

δημιουργεί την αίσθηση της δροσιάς και της αναζωογόνησης της επιδερμίδας.  Το έλαιο Ευκάλυπτου, διεγείρει τις αισθήσεις, 

απομακρύνει τον μυϊκό και τον πνευματικό κάματο,  και αναγεννά την καλή διάθεση στα άτομα, τα οποία αισθάνονται 

άρωστα.  Πιστεύεται πως είναι επίσης αποτελεσματικό, στην καταπολέμηση του άγχους και των πνευματικών 

δυσλειτουργιών.  δ) Εκτός από την πνευματική κούραση, το έλαιο Ευκάλυπτου, χρησιμοποιείται συχνά για την ενίσχυση, της 

πνευματικής δραστηριότητας, γιατί αυξάνει την ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο.  Το αιθέριο έλαιο αυτό, θεωρείται ως 

αγγειο-διασταλτικό, και δρα αυξάνωντας την ροή του αίματος στο σώμα, ενώ παράλληλα χαλαρώνει τις αρτηρίες, δηλαδή 

διευκολύνει την κυκλοφορία του αίματος.   Βασικά, αιματώνει καλλίτερα τον εγκέφαλο, γεγονός που μακροπρόθεσμα 

συνεπάγεται την περαιτέρω ενδυνάμωση του εγκεφάλου.  Για τον λόγο αυτό, το αιθέριο έλαιο Ευκάλυπτου, και τα σαπούνια 

με έλαιο Ευκάλυπτου, χρησιμοποιούνται κυρίως από μαθητές και υπάλληλους γραφείου, ώστε να αυξήσουν την απόδοσή 

τους , στην εργασία, ε) Ανακουφίζει από τους μυϊκούς πόνους.  Εάν εσείς, πάσχετε από πόνους, στους συνδέσμους και τους 

μυς, το μασάζ, στις περιοχές αυτές, με σαπούνι πλούσιο σε αιθέρια έλαια Ευκάλυπτου, βοηθάει να μειωθεί η ένταση του 

πόνου.  Το πτητικό άρωμα Ευκάλυπτου, είναι από την φύση του αναλγητικό και αντι-φλεγμωνόδες.  Για τον λόγο αυτό, συχνά 

συστήνετε σε ασθενείς που υποφέρουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα, λουμπάγκο, τενοντίτιδα, ακόμη και πόνους στα νεύρα να 

χρησιμοποιούν σαπούνια με Ευκάλυπτο.  Κάντε μασάζ με το σαπούνι Ευκάλυπτου, εκτελώντας κυκλικές κινήσεις στις 

περιοχές του σώματός σας , οι οποίες έχουν επηρεαστεί, ζ)  Αναστέλει και εξαλείφει τις ψείρες.  Λόγω της πασίγνωστης 

ιδιότητας που έχει ως εντομο-απωθητικό και φυσικό μικροβιοκτόνο, αυτό χρησιμοποιείται, ως η φυσική θεραπεία για τις 

ψείρες.   Μερικές ευρέως αποδεκτές θεραπείες για τις ψείρες, μπορεί να είναι δύσκολες, και επιπλέον, μπορεί να προκαλέσουν 

ζημιά στα μαλιά, ενώ μπορεί να έχουν χημικά, τα οποία δεν θα θέλατε να απορροφηθούν από το δέρμα σας.  Για τον λόγο 

αυτόν, συστήνουμε την χρήση του σαπουνιού μασάζ, με λάδι Ευκάλυπτου του Μέρλιν, ώστε να γίνει πρόληψηή θεραπεία της 

ψείρας με πιο φυσικό τρόπο, η) Απομακρύνει τα μικρόβια που υπάρχουν στο έντερο.  Το λάδι Ευκάλυπτου, απομακρύνει 

πολλά από τα βλαβερά μικρόβια που εάν εισέλθουν στον οργανισμό, προσβάλουν το έντερο.  Μελέτες έχουν δείξει, πως εάν 

κάποιος καταναλώνει λάδι Ευκάλυπτου, μπορεί να καταπολεμήσει τα βακτήρια, τα μικρόβια και τα παράσιτα που μπορεί να 

υπάρχουν σε διάφορα μέρη του σώματος του, όπως το κόλον και το έντερο, θ)  Φροντίδα για το δέρμα.  Το έλαιο Ευκάλυπτου, 

συχνά χρησιμοποιείται για να θεραπεύσει τοπικά μολύνσεις του δέρματος και πιστεύεται πως μπορεί να επιταχύνει την 

επούλωση κάποιων πληγών, Ι) Βοηθάει να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικότερα τα συμπτώματα του Διαβήτη.  Όταν 

καταπιούν το έλαιο από Ευκάλυπτο, αυτό μπορεί να βοηθήσει, στον έλεγχο του μεταβολισμού των σακχάρων.  Οι ιδιότητες 

του , ως αγγειοδιασταλτική ουσία, που προαναφέραμε, σημαίνουν, πως μεσο-πρόθεσμα, ολόκληρο το σώμα οφελείται, και 

ολόκληρος ο οργανισμός αναζωογονείται, από την αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος.  Οι διαβητικοί συχνά πάσχουν από 

έλλειψη της καλής κυκλοφορίας του αίματος,  κάτι το οποίο μπορεί να γίνει επικίνδυνο, οδηγώντας σε απώλεια άκρων ή και 
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θάνατο.  Για τον λόγο αυτό προτείνεται να κάνετε συχνά μασάζ, σε ολόκληρο το σώμα σας, με σαπούνι, πλούσιο σε έλαιο 

Ευκάλυπτου.  Εφαρμόστε το σχολαστικά, με κυκλικές κινήσεις, τοπικά στην επιδερμίδα, και εισπνεύστε τους ατμούς του 

Ευκάλυπτου, ούτως ώστε να σταματήσει, η συστολή των αιμοφόρων αγγείων στον οργανισμό σας.  Για ακόμη καλλίτερα 

αποτελέσματα, κάντε επαναληπτικά μασάζ, στα ίδια σημεία του σώματος, με το σαπούνι, κατά την διάρκεια του ντους.  Οι 

αγγειοδιασταλτικές και χαλαρωτικές ιδιότητες του σαπουνιού Ευκάλυπτου, πιστεύετε πως οφελούν τους διαβητικούς, κ)  Έχει 

αντιπυρετική δράση.  Το λάδι Ευκάλυπτου, χρησιμοποιείται επίσης ως αντι-πυρετικό, και μειώνει την θερμοκρασία του 

σώματος.  Για αυτόν τον λόγο το έλαιο του Ευκάλυπτου, ήταν γνωστό στους παλαιότερους, ως το "έλαιο φάρμακο του 

πυρετού".  Το  διάφανο σαπούνι "Μπλε Ζαφείρι του Μέρλιν",  καθαρίζει τελείως , τους βουλωμένους πόρους του δέρματος και 

τα σπυράκια νεότητας.  Το πρόσωπό σας δεν στεγνώνει και δεν σφίγγει, μετά την χρήση του σαπουνιού γλυκερίνης Μέρλιν.  

Χρησιμοποιώντας τα σαπούνια Μέρλιν, στον καθημερινό καθαρισμό του δέρματός σας, δημιουργεί στο δέρμα σας, μία 

αίσθηση φρεσκάδας, κάνει λεία την επιδερμίδα σας και σας κάνει να αισθάνεστε άνετα με το σώμα σας.   Επειδή είναι μαλακά, 

δεν προκαλούν , κάποιον ερεθισμό , ή καούρα στο δέρμα.   Απομακρύνουν διακριτικά, την βρωμιά και το μεϊκ απ, από το 

πρόσωπό σας.  Όταν χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του σώματος, διατηρούν την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη.  Το 

διάφανο σαπούνι "Μπλέ Ζαφείρι του Μέρλιν", είναι ένα πολύ απαλό σαπούνι, που χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία!  

Κάνει υπέροχη δουλειά στον καθαρισμό της βρωμιάς στο τέλος της ημέρας.  Εφαρμόστε το στο σώμα σας, είτε με γυμνά 

χέρια, ή με κάποιο σφουγγάρι εκτελώντας κινήσεις επάνω - κάτω. Εφαρμόστε το στα μαλλιά σας ώστε να καθαριστούν 

αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων σας, και εκτελώντας απαλές κινήσεις με κατεύθυνση από επάνω 

προς τα κάτω.  Κατά την εφαρμογή, στο υπόλοιπο σώμα σας, χρησιμοποιήστε απαλές κυκλικές κινήσεις, με την παλάμη σας. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε το σαπούνι, κάτω από τρεχούμενο νερό, εάν επιθυμείτε ένα χαλαρωτικό, 

αφρόλουτρο αναζωογόνησης.  Ξεπλέντε το σώμα σας με χλυαρό νερό και σκουπήστε με καθαρή πετσέτα, μαλλιά και σώμα. 

Κατάλληλο για:  Πλύσιμο σώματος και μαλιών.  Ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό.  

Συσκευασία: Σαπούνι των  102 gr για Αρωματοθεραπεία! 

ΜΔΣ:  546060658375 

Συστήνεται για Χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος 
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28.         Σαπούνι Μπάρας Μπλε Ζαφείρι του Μέρλιν  (106 gr Τετράγωνο) 

 

 

 

Συστατικά: Βούτυρο Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Φοινικέλαιο, Σουκρόζη, Αιθυλική Αλκοόλη, Γλυκερίνη,  

Κοκομπεταϊνη,  Υδροξείδιο του Νατρίου, Αιθέριο έλαιο Ευκάλυπτος, Εκχύλισμα Λεμόνι, Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, 

Βούτυρο Κακάο, Κοκο-ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο, Κοκο-αμφοασετικό Νάτριο, Λαουρελικός Γλυκοζίτης, 

Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο Λαουρελικής Γλυκόζης, Παλμιτικό Νάτριο, Λαουρελικό Σαρκοσινικό 

Άλλας Νατρίου, Μελισσοκέρι, Ανθρακικό Νάτριο, Ασετικό Οξύ 

Χρήσεις: Κατάλληλο για αποτελεσματικό πλύσιμο χεριών και σώματος, για απολύμανση και σωστό καθαρισμό κατά το μπάνιο, χωρίς 

να αφήνει υπολείμματα στην επιδερμίδα σας.  Χρησιμοποιήστε το ως το ως το μέσον αρωματοθεραπείας, που θα σας χαλαρώσει από 

το άγχος και για χρωματοθεραπεία στο σώμα σας.  Εκτός του ότι είναι περισσότερο οικονομικό, και τα συστατικά του είναι φιλικά προς 

το περιβάλλον, το διάφανο σαπούνι Μέρλιν, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην διατήρηση της υγιεινής του σώματός σας.  Διατηρεί 

το pH και την υγρασία του δέρματός σας.  Κατάλληλο για ένα πρωϊνό τρίψιμο, το οποίο θα σας ξυπνήσει, ή για να σας αναζωογονήσει 

αφού κάνετε κάποιο ντουζ, όταν εσείς αισθάνεστε κούραση.   Τα βιολογικά συστατικά από τα οποία αποτελούνται τα μαλακά σαπούνια 

Μέρλιν, τους προσδίδουν την αφρώδη υφή τους, και την ικανότητα τους να απομακρύνουν γρήγορα και αποτελεσματικά, την βρωμιά 

και τις συσσωρευμένες ακαθαρσίες από την επιφάνεια του σώματος.  Χρησιμοποιήστε το σαπούνι εκτελώντας κινήσεις απαλού μασάζ.  

Όλα τα σαπούνια Μέρλιν είναι αρωματικά σαπούνια, ειδικά αρωματισμένα, με πιστοποιημένα αιθέρια έλαια, και είναι πλούσια σε 

βοτανικά εκχυλίσματα, που συνδυαζόμενα δημιουργούν ένα μοναδικό κράμα αρωμάτων κατάλληλων για αρωματοθεραπεία!  

Κατάλληλο προς χρήση σε όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων και των βρεφικών.  Δεν περιέχει μέταλλα ή τεχνητά αρώματα.   

Εφαρμογή:   Τα χειροποίητα σαπούνια "Μπλέ Ζαφείρι" του Μέρλιν, παράγουν  πλούσιο αφρό και χρησιμοποιούνται για 

αρωματοθεραπεία , στο ντους ή το μπάνιο.   Η τέλεια συνταγή καθαρισμού που έχουν τα χειροποίητα σαπούνια Μέρλιν, καθαρίζει σε  

βάθος την επιδερμίδα, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, διότι περιέχει την σωστή αναλογία από τα θρεπτικά συστατικά, τα έλαια και τα 

οργανικά πρόσθετα, που είναι απαραίτητα, για την ευεξία της επιδερμίδας.   Εφαρμόστε τρίβωντας το σαπούνι στα χέρια, το σώμα ή τα 

μαλλιά σας, ούτως ώστε να αφρίσει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο σφουγγάρι , τρίβωντας το σαπούνι επάνω στο 

βρεμένο σφουγγάρι και κατόπιν εφαρμόζοντας τον αφρό στο σώμα.  Τα σαπούνια  Μέρλιν, καθαρίζουν την επιδερμίδα σε βάθος, και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να απομακρύνετε λεκέδες από ρούχα και υφάσματα.  Τα πολυτελή σαπούνια αρωματοθεραπείας 

του Μέρλιν, είναι κατασκευασμένα εξ΄ολοκλήρου από πιστοποιημένα, οργανικά συστατικά.  Δεν ξηραίνουν τα χέρια σας , και τα 

καθαρίζουν σε βάθος, ενώ ταυτόχρονα τα απολυμαίνουν.  Τα σαπούνια "Μπλέ Ζαφείρι του Μέρλιν", είναι υπέροχα, εάν 

χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό του προσώπου.  Όσο για την αποτελεσματικότητά τους, τα διάφανα σαπούνια Μέρλιν, αφαιρούν 

όλα τα ίχνη του μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας και καθαρίζουν την λιπαρή επιδερμίδα αποτελεσματικά.  Είναι πολύ εύκολα ως προς τη 

χρήση τους. Προσθέστε λίγο νερό, τρίψτε το σαπούνι στα χέρια σας, και τοποθετήστε τον αφρό στο πρόσωπο σας.  Αφού κάνετε μασάζ 

με αυτό, ξεπλένετε το πρόσωπο με άφθονο νερό και σκουπιστείτε με καθαρή πετσέτα. Έχουν ένα δυνατό άρωμα, οφειλόμενο στα 

αιθέρια έλαια από Eυκάλυπτο που περιέχει.    Το αιθέριο έλαιο Ευκάλυπτου είναι πολύ δημοφιλές στα άτομα που σχετίζονται με 
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αρωματοθεραπείες, από παλαιοτάτων χρόνων.  Έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:  α) Θεραπεύει τις πληγές.  Το αιθέριο έλαιο Ευκάλυπτου, 

έχει αντισηπτικές ιδιότητες, λόγω της βακτηριοκτόνου δράσης του.  Μόλις εκτεθεί στον αέρα, σχηματίζει όζον, το οποίο, 

αποδεδειγμένα και με βάση πολλές έρευνες, είναι ένα γνωστό αντισηπτικό.  Για τον λόγο αυτό, το λάδι Ευκάλυπτου, και κατά δεύτερο 

λόγο, τα σαπούνια και τα αφρόλουτρα, που το περιέχουν, χρησιμοποιούνται , στην θεραπεία των πληγών, των ελκών, των 

εγκαυμάτων, και των ουλών.  Είναι επίσης αποτελεσματικό έναντι των δαγκωμάτων και των τσιμπημάτων με κεντρί, διαφόρων 

εντόμων.  Επιπλέον, εκτός από την ανακούφιση της περιοχής που έχει επηρεαστεί, προστατεύει τις ανοιχτές πληγές, ή τις ερεθισμένες 

περιοχές από την ανάπτυξη μολύνσεων, λόγω της μικροβιακής δραστηριότητας,  β) Θεραπεύει τα αναπνευστικά προβλήματα.  Το 

αιθέριο έλαιο Ευκάλυπτου, είναι αποτελεσματικό στην θεραπεία πολλών αναπνευστικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων του 

κρυολογήματος, του βήχα, της μύτης που στάζει υγρά, του πονόλαιμου, του άσθματος, της ρηνικής συμφόρησης, της βρογχίτιδας και 

της ιγμορίτιδας.  Το λάδι Ευκάλυπτου, είναι αντιβακτηριακό , αντιμυκητιακό, αντι-ιικό, αντι-φλεγμονώδες, και αποσυμφορητικό από 

την φύση του, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικό συστατικό στα προϊόντα καθαρισμού σώματος, που σχετίζονται με την θεραπεία 

των συμπτωμάτων ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος, και την καταπολέμηση χρόνιων παθήσεων του αναπνευστικού 

συστήματος, όπως το άσθμα,  γ) Απομακρύνει την πνευματική κούραση.  Ένας πολύ σημαντικός λόγος, για τον οποίον, οι ειδικοί στην 

αρωματοθεραπείαχρησιμοποιούν προϊόντα καθαρισμού, τα οποία περιέχουν αιθέριο έλαιο Ευκάλυπτου, είναι γιατί δημιουργεί την 

αίσθηση της δροσιάς και της αναζωογόνησης της επιδερμίδας.  Το έλαιο Ευκάλυπτου, διεγείρει τις αισθήσεις, απομακρύνει τον μυϊκό 

και τον πνευματικό κάματο,  και αναγεννά την καλή διάθεση στα άτομα, τα οποία αισθάνονται άρωστα.  Πιστεύεται πως είναι επίσης 

αποτελεσματικό, στην καταπολέμηση του άγχους και των πνευματικών δυσλειτουργιών.  δ) Εκτός από την πνευματική κούραση, το 

έλαιο Ευκάλυπτου, χρησιμοποιείται συχνά για την ενίσχυση, της πνευματικής δραστηριότητας, γιατί αυξάνει την ροή του αίματος προς 

τον εγκέφαλο.  Το αιθέριο έλαιο αυτό, θεωρείται ως αγγειο-διασταλτικό, και δρα αυξάνωντας την ροή του αίματος στο σώμα, ενώ 

παράλληλα χαλαρώνει τις αρτηρίες, δηλαδή διευκολύνει την κυκλοφορία του αίματος.   Βασικά, αιματώνει καλλίτερα τον εγκέφαλο, 

γεγονός που μακροπρόθεσμα συνεπάγεται την περαιτέρω ενδυνάμωση του εγκεφάλου.  Για τον λόγο αυτό, το αιθέριο έλαιο 

Ευκάλυπτου, και τα σαπούνια με έλαιο Ευκάλυπτου, χρησιμοποιούνται κυρίως από μαθητές και υπάλληλους γραφείου, ώστε να 

αυξήσουν την απόδοσή τους , στην εργασία, ε) Ανακουφίζει από τους μυϊκούς πόνους.  Εάν εσείς, πάσχετε από πόνους, στους 

συνδέσμους και τους μυς, το μασάζ, στις περιοχές αυτές, με σαπούνι πλούσιο σε αιθέρια έλαια Ευκάλυπτου, βοηθάει να μειωθεί η 

ένταση του πόνου.  Το πτητικό άρωμα Ευκάλυπτου, είναι από την φύση του αναλγητικό και αντι-φλεγμωνόδες.  Για τον λόγο αυτό, 

συχνά συστήνετε σε ασθενείς που υποφέρουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα, λουμπάγκο, τενοντίτιδα, ακόμη και πόνους στα νεύρα να 

χρησιμοποιούν σαπούνια με Ευκάλυπτο.  Κάντε μασάζ με το σαπούνι Ευκάλυπτου, εκτελώντας κυκλικές κινήσεις στις περιοχές του 

σώματός σας , οι οποίες έχουν επηρεαστεί, ζ)  Αναστέλει και εξαλείφει τις ψείρες.  Λόγω της πασίγνωστης ιδιότητας που έχει ως 

εντομο-απωθητικό και φυσικό μικροβιοκτόνο, αυτό χρησιμοποιείται, ως η φυσική θεραπεία για τις ψείρες.   Μερικές ευρέως 

αποδεκτές θεραπείες για τις ψείρες, μπορεί να είναι δύσκολες, και επιπλέον, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα μαλιά, ενώ μπορεί να 

έχουν χημικά, τα οποία δεν θα θέλατε να απορροφηθούν από το δέρμα σας.  Για τον λόγο αυτόν, συστήνουμε την χρήση του 

σαπουνιού μασάζ, με λάδι Ευκάλυπτου του Μέρλιν, ώστε να γίνει πρόληψηή θεραπεία της ψείρας με πιο φυσικό τρόπο, η) 

Απομακρύνει τα μικρόβια που υπάρχουν στο έντερο.  Το λάδι Ευκάλυπτου, απομακρύνει πολλά από τα βλαβερά μικρόβια που εάν 
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εισέλθουν στον οργανισμό, προσβάλουν το έντερο.  Μελέτες έχουν δείξει, πως εάν κάποιος καταναλώνει λάδι Ευκάλυπτου, μπορεί να 

καταπολεμήσει τα βακτήρια, τα μικρόβια και τα παράσιτα που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα μέρη του σώματος του, όπως το κόλον 

και το έντερο, θ)  Φροντίδα για το δέρμα.  Το έλαιο Ευκάλυπτου, συχνά χρησιμοποιείται για να θεραπεύσει τοπικά μολύνσεις του 

δέρματος και πιστεύεται πως μπορεί να επιταχύνει την επούλωση κάποιων πληγών, Ι) Βοηθάει να αντιμετωπισθούν 

αποτελεσματικότερα τα συμπτώματα του Διαβήτη.  Όταν καταπιούν το έλαιο από Ευκάλυπτο, αυτό μπορεί να βοηθήσει, στον έλεγχο 

του μεταβολισμού των σακχάρων.  Οι ιδιότητες του , ως αγγειοδιασταλτική ουσία, που προαναφέραμε, σημαίνουν, πως μεσο-

πρόθεσμα, ολόκληρο το σώμα οφελείται, και ολόκληρος ο οργανισμός αναζωογονείται, από την αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος.  

Οι διαβητικοί συχνά πάσχουν από έλλειψη της καλής κυκλοφορίας του αίματος,  κάτι το οποίο μπορεί να γίνει επικίνδυνο, οδηγώντας 

σε απώλεια άκρων ή και θάνατο.  Για τον λόγο αυτό προτείνεται να κάνετε συχνά μασάζ, σε ολόκληρο το σώμα σας, με σαπούνι, 

πλούσιο σε έλαιο Ευκάλυπτου.  Εφαρμόστε το σχολαστικά, με κυκλικές κινήσεις, τοπικά στην επιδερμίδα, και εισπνεύστε τους ατμούς 

του Ευκάλυπτου, ούτως ώστε να σταματήσει, η συστολή των αιμοφόρων αγγείων στον οργανισμό σας.  Για ακόμη καλλίτερα 

αποτελέσματα, κάντε επαναληπτικά μασάζ, στα ίδια σημεία του σώματος, με το σαπούνι, κατά την διάρκεια του ντους.  Οι 

αγγειοδιασταλτικές και χαλαρωτικές ιδιότητες του σαπουνιού Ευκάλυπτου, πιστεύετε πως οφελούν τους διαβητικούς, κ)  Έχει 

αντιπυρετική δράση.  Το λάδι Ευκάλυπτου, χρησιμοποιείται επίσης ως αντι-πυρετικό, και μειώνει την θερμοκρασία του σώματος.  Για 

αυτόν τον λόγο το έλαιο του Ευκάλυπτου, ήταν γνωστό στους παλαιότερους, ως το "έλαιο φάρμακο του πυρετού".  Το  διάφανο 

σαπούνι "Μπλε Ζαφείρι του Μέρλιν",  καθαρίζει τελείως , τους βουλωμένους πόρους του δέρματος και τα σπυράκια νεότητας.  Το 

πρόσωπό σας δεν στεγνώνει και δεν σφίγγει, μετά την χρήση του σαπουνιού γλυκερίνης Μέρλιν.  Χρησιμοποιώντας τα σαπούνια 

Μέρλιν, στον καθημερινό καθαρισμό του δέρματός σας, δημιουργεί στο δέρμα σας, μία αίσθηση φρεσκάδας, κάνει λεία την επιδερμίδα 

σας και σας κάνει να αισθάνεστε άνετα με το σώμα σας.   Επειδή είναι μαλακά, δεν προκαλούν , κάποιον ερεθισμό , ή καούρα στο 

δέρμα.   Απομακρύνουν διακριτικά, την βρωμιά και το μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας.  Όταν χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του 

σώματος, διατηρούν την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη.  Το διάφανο σαπούνι "Μπλέ Ζαφείρι του Μέρλιν", είναι ένα πολύ απαλό 

σαπούνι, που χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία!  Κάνει υπέροχη δουλειά στον καθαρισμό της βρωμιάς στο τέλος της ημέρας.  

Εφαρμόστε το στο σώμα σας, είτε με γυμνά χέρια, ή με κάποιο σφουγγάρι εκτελώντας κινήσεις επάνω - κάτω. Εφαρμόστε το στα 

μαλλιά σας ώστε να καθαριστούν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων σας, και εκτελώντας απαλές κινήσεις με 

κατεύθυνση από επάνω προς τα κάτω.  Κατά την εφαρμογή, στο υπόλοιπο σώμα σας, χρησιμοποιήστε απαλές κυκλικές κινήσεις, με 

την παλάμη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε το σαπούνι, κάτω από τρεχούμενο νερό, εάν επιθυμείτε ένα χαλαρωτικό, 

αφρόλουτρο αναζωογόνησης.  Ξεπλέντε το σώμα σας με χλυαρό νερό και σκουπήστε με καθαρή πετσέτα, μαλλιά και σώμα. 

 
                                                           Κατάλληλο για:  Πλύσιμο σώματος και μαλιών.  Ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό.  

       Συσκευασία:  Σαπούνι των 106 gr soap για Αρωματοθεραπεία! 

       ΜΔΣ:  546060658376 
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                                                            Συστήνεται για Χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος 

 

 
 
 

29.        Σαπούνι Μπάρας Κίτρινο Τοπάζι του Μέρλιν (62 gr Mασάζ) 

 

 

 

Συστατικά: Βούτυρο Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Φοινικέλαιο, Σουκρόζη, Αιθυλική Αλκοόλη, Γλυκερίνη,  

Κοκομπεταϊνη,  Υδροξείδιο του Νατρίου, Αιθέριο έλαιο Λεβάντα Άλπεων, Εκχύλισμα Λεμόνι, Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Έξτρα Παρθένο 

Ελαιόλαδο, Βούτυρο Κακάο, Κοκο-ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο, Κοκο-αμφοασετικό Νάτριο, 

Λαουρελικός Γλυκοζίτης, Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο Λαουρελικής Γλυκόζης, Παλμιτικό Νάτριο, 

Λαουρελικό Σαρκοσινικό Άλλας Νατρίου, Μελισσοκέρι, Ανθρακικό Νάτριο, Ασετικό Οξύ 

Χρήσεις:  Κατάλληλο για αποτελεσματικό πλύσιμο χεριών και σώματος, για απολύμανση και σωστό καθαρισμό κατά το μπάνιο, 

χωρίς να αφήνει υπολείμματα στην επιδερμίδα σας.  Χρησιμοποιήστε το ως το ως το μέσον αρωματοθεραπείας, που θα σας 

χαλαρώσει από το άγχος και για χρωματοθεραπεία στο σώμα σας.  Εκτός του ότι είναι περισσότερο οικονομικό, και τα συστατικά 

του είναι φιλικά προς το περιβάλλον, το διάφανο σαπούνι Μέρλιν, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην διατήρηση της υγιεινής 

του σώματός σας.  Διατηρεί το pH και την υγρασία του δέρματός σας.  κατάλληλο για ένα πρωϊνό τρίψιμο, το οποίο θα σας 

ξυπνήσει, ή για να σας αναζωογονήσει αφού κάνετε κάποιο ντουζ, όταν εσείς αισθάνεστε κούραση.   Τα βιολογικά συστατικά από 

τα οποία αποτελούνται τα μαλακά σαπούνια Μέρλιν, τους προσδίδουν την αφρώδη υφή τους, και την ικανότητα τους να 

απομακρύνουν γρήγορα και αποτελεσματικά, την βρωμιά και τις συσσωρευμένες ακαθαρσίες από την επιφάνεια του σώματος.  

Χρησιμοποιήστε το σαπούνι εκτελώντας κινήσεις απαλού μασάζ.  Όλα τα σαπούνια Μέρλιν είναι αρωματικά σαπούνια, ειδικά 

αρωματισμένα, με πιστοποιημένα αιθέρια έλαια, και είναι πλούσια σε βοτανικά εκχυλίσματα, που συνδυαζόμενα δημιουργούν 

ένα μοναδικό κράμα αρωμάτων κατάλληλων για αρωματοθεραπεία!  Κατάλληλο προς χρήση σε όλες τις ηλικίες, 

συμπεριλαμβανομένων και των βρεφικών.  Δεν περιέχει μέταλλα ή τεχνητά αρώματα.   

Εφαρμογή: Τα χειροποίητα σαπούνια "΄Κίτρινο Τοπάζι" του Μέρλιν, παράγουν  πλούσιο αφρό και χρησιμοποιούνται για 

αρωματοθεραπεία , στο ντους ή το μπάνιο.   Η τέλεια συνταγή καθαρισμού που έχουν τα χειροποίητα σαπούνια Μέρλιν, 

καθαρίζει σε βάθος την επιδερμίδα, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, διότι περιέχει την σωστή αναλογία από τα θρεπτικά 

συστατικά, τα έλαια και τα οργανικά πρόσθετα, που είναι απαραίτητα, για την ευεξία της επιδερμίδας.   Εφαρμόστε 

τρίβωντας το σαπούνι στα χέρια, το σώμα ή τα μαλλιά σας, ούτως ώστε να αφρίσει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε κάποιο σφουγγάρι , τρίβωντας το σαπούνι επάνω στο βρεμένο σφουγγάρι και κατόπιν εφαρμόζοντας τον 
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αφρό στο σώμα.  Τα σαπούνια  Μέρλιν, καθαρίζουν την επιδερμίδα σε βάθος, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να 

απομακρύνετε λεκέδες από ρούχα και υφάσματα.  Τα πολυτελή σαπούνια αρωματοθεραπείας του Μέρλιν, είναι 

κατασκευασμένα εξ΄ολοκλήρου από πιστοποιημένα, οργανικά συστατικά.  Δεν ξηραίνουν τα χέρια σας , και τα καθαρίζουν 

σε βάθος, ενώ ταυτόχρονα τα απολυμαίνουν.  Τα σαπούνια "Κίτρινο Τοπάζι του Μέρλιν", είναι υπέροχα, εάν 

χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό του προσώπου.  Όσο για την αποτελεσματικότητά τους, τα διάφανα σαπούνια Μέρλιν, 

αφαιρούν όλα τα ίχνη του μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας και καθαρίζουν την λιπαρή επιδερμίδα αποτελεσματικά.  Είναι πολύ 

εύκολα ως προς τη χρήση τους. Προσθέστε λίγο νερό, τρίψτε το σαπούνι στα χέρια σας, και τοποθετήστε τον αφρό στο 

πρόσωπο σας.  Αφού κάνετε μασάζ με αυτό, ξεπλένετε το πρόσωπο με άφθονο νερό και σκουπιστείτε με καθαρή πετσέτα. 

Έχουν ένα δυνατό άρωμα, οφειλόμενο στα αιθέρια έλαια από Eυκάλυπτο που περιέχoυν.  Στα οφέλη του αιθέριου έλαιου 

λεβάντας συγκαταλέγονται και τα ακόλουθα:  α) Έντομο-απωθητικό.  Η μυρωδιά του αιθέριου ελαίου λεβάντας, είναι 

δυνατό έντομο-απωθητικό για πολούς τύπους εντόμων, όπως τα κουνούπια, οι μικρές μύγες και ο σκόρος.  Εφαρμόστε λίγο 

έλαιο Λεβάντας στο δέρμα εξωτερικά, π.χ. με την χρήση σαπουνιών Λεβάντας, για να αποφύγετε αυτά τα ενοχλητικά 

τσιμπήματα.  Επιπλέον, το έλαιο λεβάντας, έχει αντιφλεγμωνόδεις ιδιότητες, οι οποίες θα μειώσουν τις ενοχλήσεις  από τον 

πόνο, που σχετίζεται με τα τσιμπήματα διαφόρων εντόμων.  β) Προκαλεί υπνηλία.  Το αιθέριο έλαιο Λεβάντας, φέρνει 

υπνηλία και για τον λόγο αυτό, θεωρείται ως εναλλακτική θεραπεία για την αϋπνία.  Η αρωματοθεραπεία με σαπούνια που 

περιέχουν αιθέριο έλαιο Λεβάντας, δρα χαλαρωτικά στους ανθρώπους, και μπορεί να αντικαταστήσει τα φάρμακαπου 

σχετίζονται με θέματα ύπνου.   γ) Ανακουφίζει από το άγχος και τις ανησυχίες. Το αιθέριο έλαιο Λεβάντα, έχει ένα 

ηρεμιστικό άρωμα, το οποίο δρα ως έξοχο τονωτικό για τα νεύρα και τα θέματα που σχετίζονται με την ανησυχία.  Για τον 

λόγο αυτό, εάν κάνετε ντους με ένα σαπούνι που να περιέχει αιθέριο έλαιο Λεβάντα, μπορεί να σας βοηθήσει στην θεραπεία 

της ημικρανίας, των πονοκεφάλων, της κατάθλιψης, των τεντωμένων νεύρων και του συναισθηματικού άγχους.  δ) 

θεραπεύει σταδιακά την ακμή.  Σύμφωνα με δερματολόγους και ειδικούς στην αρωματοθεραπεία, το αιθέριο έλαιο 

Λεβάντας, είναι ένα από τα πιο οφέλιμα έλαια, όσον αφορά την θεραπεία της ακμής, η οποία αποτελεί μία πολύ άβολη 

κατάσταση, που φέρνει σε αμηχανία, πολλούς νέους ανθρώπους, καθώς περνούν από τα χρόνια της εφηβίας, όμως μπορεί 

να επηρεάσει επίσης και ενήλικες.  Χαρακτηρίζεται από κόκκινες πληγές, στο πρόσωπο και το σώμα, οι οποίες 

αναπτύσονται εξαιτίας επιμόλυνσης από βακτήρια κοντά στους σμηγματογόνους αδένες.   Όταν το σμήγμα δεν μπορεί να 

εκκριθεί από τους σμηγματογόνους αδένες στο πρόσωπο, αρχίζει να συσσωρεύεται, κάτι που είναι εντονότερο στα έφηβα 

άτομα, και τα βακτήρια τρέφονται από το επιπλέον  σμήγμα, δημιουργώντας έτσι, έναν φαύλο κύκλο ενοχλήσεων, 

μολύνσεων, και πληγών που φαίνονται με το μάτι, και πιθανόν να οδηγήσουν στην δημιουργία ουλών.  Το αιθέριο έλαιο 

Λεβάντας, παρεμποδίζει τα  βακτήρια που προκαλούν την αρχική μόλυνση , και βοηθάει στην ρύθμιση της ποσότητας του 

σμήγματος , μέσω ορμονικών εκκρίσεων, και κατά αυτόν τον τρόπο, μειώνει τα σημάδια των ουλών, μετά την έναρξη της 

θεραπείας της ακμής.  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την χρήση σαπουνιού , που να περιέχει αιθέριο έλαιο λεβάντας, 

ούτως ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες ανακούφησης και θεραπείας των συμπτωμάτων της ακμής.  ε) Ανακουφίζει από 

πόνους.  Το αιθέριο έλαιο Λεβάντας, είναι γνωστό πως ανακουφίζει από διάφορους τύπους πόνων, συμπεριλαμβανομένων 
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εκείνων, οι οποίοι προκαλούνται από πληγωμένους μυς ή μυς, που βρίσκονται  σε υπερένταση, μυϊκούς πόνους, 

ρευματισμούς, διαστρέματα, πόνους μέσης και λουμπάγκο.  Ενόσω φαίνεται, το τακτικό μασάζ με ένα σαπούνι που περιέχει 

αιθέριο έλαιο από λεβάντα , μπορεί  να παρέχει ανακούφηση από τους πόνους στις αρθρώσεις.  ζ) είναι διουρητική ουσία.  

Το αιθέριο έλαιο Λεβάντας , είναι καλό για δυσλειτουργίες του ουροποιητικού συστήματος , επειδή διεγείρει την παραγωγή 

ούρων.  Επιπλέον, αυτό βοηθάει στην επαναφορά της ορμονικής ισορροπίας, και μειώνει τις κυστίτιδες, ή τις μολύνσεις, της 

ουροδόχου κύστης.  Αυτό επίσης  μειώνει τις κράμπες που σχετίζονται με αυτές και άλλες διαταραχές.  η) Θεραπεύει 

αναπνευστικές διαταραχές.  To έλαιο από λεβάντα, χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορα αναπνευστικά προβλήματα, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών των μολύνσεων του λαιμού, τα κρυολογήματα, τον βήχα, το άσθμα, την ρινική 

συμφόρηση, την βρογχίτιδα, τον ξηρό βήχα, την λαρυγγίτιδα και τις αμυγδαλές. Το έλαιο εφαρμόζεται αποτελεσματικά με 

σαπούνι στο δέρμα του λαιμού, του θώρακα και της πλάτης.   Αυτό είναι επίσης συστατικό των σπρεϊ, που χρησιμοποιούνται 

σε κρυολογήματα και βήχα.  Η διεγερτική δράση του αιθέριου έλαιου Λεβάντας, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το 

χαλάρωμα των φλεγμονών και την ανακούφηση της συμφόρησης που σχετίζεται με αναπνευστικά προβλήματα, και κατά 

αυτόν τον τρόπο, να εξαλείψει τα φλέγματα και άλλα μη επιθυμητά υλικά.  Ο ατμός του αιθέριου έλαιου Λεβάντας έχει 

αντιβακτηριακές ιδιότητες, οι οποίες μπορούν να καταπολεμήσουν μολύνσεις του αναπνευστικού συστήματος.  θ) Φροντίζει 

τα μαλιά.  Το αιθέριο έλαιο Λεβάντας, είναι χρήσιμο στην φροντίδα των μαλιών, επειδή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό 

στην καταπολέμηση των ψειρών και των κονιδίων.  Επιπλέον, το αιθέριο έλαιο Λεβάντας, έχει βρεθεί πως βοηθάει πολύ 

στην καταστολή της απώλειας μαλιών, ειδικότερα σε αθενείς που πάσχουν από αλωπεκία.  Τα σαπούνια που περιέχουν 

αιθέριο έλαιο Λεβάντα, συστήνωνται από ειδικούς στην αρωματοθεραπεία, για την καταπολέμηση της φαλάκρας, σε 

άνδρες και γυναίκες.  Ι) προάγει την κυκλοφορία του αίματος.  Το αιθέριο έλαιο από Λεβάντα, είναι επίσης καλό, για την 

βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος  στο σώμα.  Η αρωματοθεραπεία, χρησιμοποιώντας σαπούνια που περιέχουν 

αιθέριο έλαιο Λεβάντας, έχει οφέλιμη επίδραση στην κυκλοφορία στις στεφανιέες αρτηρίες και φλέβες. Επίσης χαμηλώνει 

την πίεση του αίματος και συχνά χρησιμοποιείται στην θεραπεία της υπέρτασης. Αυτό σημαίνει, πως όχι μόνο αυξάνωνται 

τα επίπεδα οξυγόνου στα όργανα, αλλά προάγεται και η μυϊκή δύναμη και υγεία. Επιπλέον, αυξάνεται η εγκεφαλική 

δραστηριότητα σημαντικά, και το δέρμα παραμένει λαμπερό, ενώ το σώμα προστατεύεται από τους κινδύνους καρδιακής 

προσβολής και αρτηριοσκλήρωσης, που συχνά συμβαίνουν λόγω κακής κυκλοφορίας του αίματος.  κ) Ενισχύει το αμυντικό 

σύστημα.  Η συχνή χρήση έλαιου λεβάντας, πιστεύεται, πως παρέχει αντίσταση σε πλήθος ασθενειών.  λ) Θεραπεύει το 

έκζεμα.  Τα σαπούνια με αιθέριο έλαιο Λεβάντα, χρησιμοποιούνται για την θεραπεία διαταραχών του δέρματος, όπως η 

ακμή, οι ρυτίδες, η ψωρίαση και άλλες φλεγμωνόδεις  διαταραχές.  Το αιθέριο έλαιο Λεβάντας, συχνά χρησιμοποιείται  για 

την επιτάχυνση των διαδικασιών επούλωσης πληγών, κοψιμάτων,  εγκαυμάτων και εγκαυμάτων που προκλήθηκαν από 

την ηλιακή ακτινοβολία, επειδή βελτιώνει την ανάπλαση των ουλών στους ιστούς.  Το αιθέριο έλαιο Λεβάντας, προστίθεται 

στο χαμομήλι, ως θεραπεία για το Έκζεμα.  Το  διάφανο σαπούνι "Κίτρινο Τοπάζι του Μέρλιν",  καθαρίζει τελείως , τους 

βουλωμένους πόρους του δέρματος και τα σπυράκια νεότητας.  Το πρόσωπό σας δεν στεγνώνει και δεν σφίγγει, μετά την 

χρήση του σαπουνιού γλυκερίνης Μέρλιν.  Χρησιμοποιώντας τα σαπούνια Μέρλιν, στον καθημερινό καθαρισμό του 
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δέρματός σας, δημιουργεί στο δέρμα σας, μία αίσθηση φρεσκάδας, κάνει λεία την επιδερμίδα σας και σας κάνει να 

αισθάνεστε άνετα με το σώμα σας.   Επειδή είναι μαλακά, δεν προκαλούν , κάποιον ερεθισμό , ή καούρα στο δέρμα.   

Απομακρύνουν διακριτικά, την βρωμιά και το μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας.  Όταν χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό 

του σώματος, διατηρούν την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη.  Το διάφανο σαπούνι "Μπλέ Ζαφείρι του Μέρλιν", είναι ένα πολύ 

απαλό σαπούνι, που χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία!  Κάνει υπέροχη δουλειά στον καθαρισμό της βρωμιάς στο 

τέλος της ημέρας.  Εφαρμόστε το στο σώμα σας, είτε με γυμνά χέρια, ή με κάποιο σφουγγάρι εκτελώντας κινήσεις επάνω - 

κάτω. Εφαρμόστε το στα μαλλιά σας ώστε να καθαριστούν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων σας, 

και εκτελώντας απαλές κινήσεις με κατεύθυνση από επάνω προς τα κάτω.  Κατά την εφαρμογή, στο υπόλοιπο σώμα σας, 

χρησιμοποιήστε απαλές κυκλικές κινήσεις, με την παλάμη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε το σαπούνι, κάτω 

από τρεχούμενο νερό, εάν επιθυμείτε ένα χαλαρωτικό, αφρόλουτρο αναζωογόνησης.  Ξεπλέντε το σώμα σας με χλυαρό 

νερό και σκουπήστε με καθαρή πετσέτα, μαλιά και σώμα. 

Κατάλληλο για:  Πλύσιμο σώματος και μαλιών.  Ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό. 

Συσκευασία:  Σαπούνι των 62 gr για μασάζ και Αρωματοθεραπεία! 

ΜΔΣ:  546060658351 

Συστήνεται για Χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος 

30.         Σαπούνι Μπάρας Κίτρινο Τοπάζι του Μέρλιν (70 gr Ορθογώνιο) 

 

 

Συστατικά: Βούτυρο Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Φοινικέλαιο, Σουκρόζη, Αιθυλική Αλκοόλη, Γλυκερίνη,  

Κοκομπεταϊνη,  Υδροξείδιο του Νατρίου, Αιθέριο έλαιο Λεβάντα Άλπεων, Εκχύλισμα Λεμόνι, Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Έξτρα Παρθένο 

Ελαιόλαδο, Βούτυρο Κακάο, Κοκο-ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο, Κοκο-αμφοασετικό Νάτριο, 

Λαουρελικός Γλυκοζίτης, Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο Λαουρελικής Γλυκόζης, Παλμιτικό Νάτριο, 

Λαουρελικό Σαρκοσινικό Άλλας Νατρίου, Μελισσοκέρι, Ανθρακικό Νάτριο, Ασετικό Οξύ 

Χρήσεις:  Κατάλληλο για αποτελεσματικό πλύσιμο χεριών και σώματος, για απολύμανση και σωστό καθαρισμό κατά το μπάνιο, 

χωρίς να αφήνει υπολείμματα στην επιδερμίδα σας.  Χρησιμοποιήστε το ως το ως το μέσον αρωματοθεραπείας, που θα σας 

χαλαρώσει από το άγχος και για χρωματοθεραπεία στο σώμα σας.  Εκτός του ότι είναι περισσότερο οικονομικό, και τα συστατικά 

του είναι φιλικά προς το περιβάλλον, το διάφανο σαπούνι Μέρλιν, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην διατήρηση της υγιεινής 

του σώματός σας.  Διατηρεί το pH και την υγρασία του δέρματός σας.  κατάλληλο για ένα πρωϊνό τρίψιμο, το οποίο θα σας 

ξυπνήσει, ή για να σας αναζωογονήσει αφού κάνετε κάποιο ντουζ, όταν εσείς αισθάνεστε κούραση.   Τα βιολογικά συστατικά από 
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τα οποία αποτελούνται τα μαλακά σαπούνια Μέρλιν, τους προσδίδουν την αφρώδη υφή τους, και την ικανότητα τους να 

απομακρύνουν γρήγορα και αποτελεσματικά, την βρωμιά και τις συσσωρευμένες ακαθαρσίες από την επιφάνεια του σώματος.  

Χρησιμοποιήστε το σαπούνι εκτελώντας κινήσεις απαλού μασάζ.  Όλα τα σαπούνια Μέρλιν είναι αρωματικά σαπούνια, ειδικά 

αρωματισμένα, με πιστοποιημένα αιθέρια έλαια, και είναι πλούσια σε βοτανικά εκχυλίσματα, που συνδυαζόμενα δημιουργούν 

ένα μοναδικό κράμα αρωμάτων κατάλληλων για αρωματοθεραπεία!  Κατάλληλο προς χρήση σε όλες τις ηλικίες, 

συμπεριλαμβανομένων και των βρεφικών.  Δεν περιέχει μέταλλα ή τεχνητά αρώματα.   

Εφαρμογή: Τα χειροποίητα σαπούνια "΄Κίτρινο Τοπάζι" του Μέρλιν, παράγουν  πλούσιο αφρό και χρησιμοποιούνται για 

αρωματοθεραπεία , στο ντους ή το μπάνιο.   Η τέλεια συνταγή καθαρισμού που έχουν τα χειροποίητα σαπούνια Μέρλιν, 

καθαρίζει σε βάθος την επιδερμίδα, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, διότι περιέχει την σωστή αναλογία από τα θρεπτικά 

συστατικά, τα έλαια και τα οργανικά πρόσθετα, που είναι απαραίτητα, για την ευεξία της επιδερμίδας.   Εφαρμόστε 

τρίβωντας το σαπούνι στα χέρια, το σώμα ή τα μαλλιά σας, ούτως ώστε να αφρίσει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε κάποιο σφουγγάρι , τρίβωντας το σαπούνι επάνω στο βρεμένο σφουγγάρι και κατόπιν εφαρμόζοντας τον 

αφρό στο σώμα.  Τα σαπούνια  Μέρλιν, καθαρίζουν την επιδερμίδα σε βάθος, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να 

απομακρύνετε λεκέδες από ρούχα και υφάσματα.  Τα πολυτελή σαπούνια αρωματοθεραπείας του Μέρλιν, είναι 

κατασκευασμένα εξ΄ολοκλήρου από πιστοποιημένα, οργανικά συστατικά.  Δεν ξηραίνουν τα χέρια σας , και τα καθαρίζουν 

σε βάθος, ενώ ταυτόχρονα τα απολυμαίνουν.  Τα σαπούνια "Κίτρινο Τοπάζι του Μέρλιν", είναι υπέροχα, εάν 

χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό του προσώπου.  Όσο για την αποτελεσματικότητά τους, τα διάφανα σαπούνια Μέρλιν, 

αφαιρούν όλα τα ίχνη του μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας και καθαρίζουν την λιπαρή επιδερμίδα αποτελεσματικά.  Είναι 

πολύ εύκολα ως προς τη χρήση τους. Προσθέστε λίγο νερό, τρίψτε το σαπούνι στα χέρια σας, και τοποθετήστε τον αφρό στο 

πρόσωπο σας.  Αφού κάνετε μασάζ με αυτό, ξεπλένετε το πρόσωπο με άφθονο νερό και σκουπιστείτε με καθαρή πετσέτα. 

Έχουν ένα δυνατό άρωμα, οφειλόμενο στα αιθέρια έλαια από Eυκάλυπτο που περιέχoυν.  Στα οφέλη του αιθέριου έλαιου 

λεβάντας συγκαταλέγονται και τα ακόλουθα:  α) Έντομο-απωθητικό.  Η μυρωδιά του αιθέριου ελαίου λεβάντας, είναι 

δυνατό έντομο-απωθητικό για πολούς τύπους εντόμων, όπως τα κουνούπια, οι μικρές μύγες και ο σκόρος.  Εφαρμόστε λίγο 

έλαιο Λεβάντας στο δέρμα εξωτερικά, π.χ. με την χρήση σαπουνιών Λεβάντας, για να αποφύγετε αυτά τα ενοχλητικά 

τσιμπήματα.  Επιπλέον, το έλαιο λεβάντας, έχει αντιφλεγμωνόδεις ιδιότητες, οι οποίες θα μειώσουν τις ενοχλήσεις  από τον 

πόνο, που σχετίζεται με τα τσιμπήματα διαφόρων εντόμων.  β) Προκαλεί υπνηλία.  Το αιθέριο έλαιο Λεβάντας, φέρνει 

υπνηλία και για τον λόγο αυτό, θεωρείται ως εναλλακτική θεραπεία για την αϋπνία.  Η αρωματοθεραπεία με σαπούνια που 

περιέχουν αιθέριο έλαιο Λεβάντας, δρα χαλαρωτικά στους ανθρώπους, και μπορεί να αντικαταστήσει τα φάρμακαπου 

σχετίζονται με θέματα ύπνου.   γ) Ανακουφίζει από το άγχος και τις ανησυχίες. Το αιθέριο έλαιο Λεβάντα, έχει ένα 

ηρεμιστικό άρωμα, το οποίο δρα ως έξοχο τονωτικό για τα νεύρα και τα θέματα που σχετίζονται με την ανησυχία.  Για τον 

λόγο αυτό, εάν κάνετε ντους με ένα σαπούνι που να περιέχει αιθέριο έλαιο Λεβάντα, μπορεί να σας βοηθήσει στην θεραπεία 

της ημικρανίας, των πονοκεφάλων, της κατάθλιψης, των τεντωμένων νεύρων και του συναισθηματικού άγχους.  δ) 
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θεραπεύει σταδιακά την ακμή.  Σύμφωνα με δερματολόγους και ειδικούς στην αρωματοθεραπεία, το αιθέριο έλαιο 

Λεβάντας, είναι ένα από τα πιο οφέλιμα έλαια, όσον αφορά την θεραπεία της ακμής, η οποία αποτελεί μία πολύ άβολη 

κατάσταση, που φέρνει σε αμηχανία, πολλούς νέους ανθρώπους, καθώς περνούν από τα χρόνια της εφηβίας, όμως μπορεί 

να επηρεάσει επίσης και ενήλικες.  Χαρακτηρίζεται από κόκκινες πληγές, στο πρόσωπο και το σώμα, οι οποίες 

αναπτύσονται εξαιτίας επιμόλυνσης από βακτήρια κοντά στους σμηγματογόνους αδένες.   Όταν το σμήγμα δεν μπορεί να 

εκκριθεί από τους σμηγματογόνους αδένες στο πρόσωπο, αρχίζει να συσσωρεύεται, κάτι που είναι εντονότερο στα έφηβα 

άτομα, και τα βακτήρια τρέφονται από το επιπλέον  σμήγμα, δημιουργώντας έτσι, έναν φαύλο κύκλο ενοχλήσεων, 

μολύνσεων, και πληγών που φαίνονται με το μάτι, και πιθανόν να οδηγήσουν στην δημιουργία ουλών.  Το αιθέριο έλαιο 

Λεβάντας, παρεμποδίζει τα  βακτήρια που προκαλούν την αρχική μόλυνση , και βοηθάει στην ρύθμιση της ποσότητας του 

σμήγματος , μέσω ορμονικών εκκρίσεων, και κατά αυτόν τον τρόπο, μειώνει τα σημάδια των ουλών, μετά την έναρξη της 

θεραπείας της ακμής.  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την χρήση σαπουνιού , που να περιέχει αιθέριο έλαιο λεβάντας, 

ούτως ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες ανακούφησης και θεραπείας των συμπτωμάτων της ακμής.  ε) Ανακουφίζει από 

πόνους.  Το αιθέριο έλαιο Λεβάντας, είναι γνωστό πως ανακουφίζει από διάφορους τύπους πόνων, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων, οι οποίοι προκαλούνται από πληγωμένους μυς ή μυς, που βρίσκονται  σε υπερένταση, μυϊκούς πόνους, 

ρευματισμούς, διαστρέματα, πόνους μέσης και λουμπάγκο.  Ενόσω φαίνεται, το τακτικό μασάζ με ένα σαπούνι που περιέχει 

αιθέριο έλαιο από λεβάντα , μπορεί  να παρέχει ανακούφηση από τους πόνους στις αρθρώσεις.  ζ) είναι διουρητική ουσία.  

Το αιθέριο έλαιο Λεβάντας , είναι καλό για δυσλειτουργίες του ουροποιητικού συστήματος , επειδή διεγείρει την παραγωγή 

ούρων.  Επιπλέον, αυτό βοηθάει στην επαναφορά της ορμονικής ισορροπίας, και μειώνει τις κυστίτιδες, ή τις μολύνσεις, της 

ουροδόχου κύστης.  Αυτό επίσης  μειώνει τις κράμπες που σχετίζονται με αυτές και άλλες διαταραχές.  η) Θεραπεύει 

αναπνευστικές διαταραχές.  To έλαιο από λεβάντα, χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορα αναπνευστικά προβλήματα, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών των μολύνσεων του λαιμού, τα κρυολογήματα, τον βήχα, το άσθμα, την ρινική 

συμφόρηση, την βρογχίτιδα, τον ξηρό βήχα, την λαρυγγίτιδα και τις αμυγδαλές. Το έλαιο εφαρμόζεται αποτελεσματικά με 

σαπούνι στο δέρμα του λαιμού, του θώρακα και της πλάτης.   Αυτό είναι επίσης συστατικό των σπρεϊ, που χρησιμοποιούνται 

σε κρυολογήματα και βήχα.  Η διεγερτική δράση του αιθέριου έλαιου Λεβάντας, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το 

χαλάρωμα των φλεγμονών και την ανακούφηση της συμφόρησης που σχετίζεται με αναπνευστικά προβλήματα, και κατά 

αυτόν τον τρόπο, να εξαλείψει τα φλέγματα και άλλα μη επιθυμητά υλικά.  Ο ατμός του αιθέριου έλαιου Λεβάντας έχει 

αντιβακτηριακές ιδιότητες, οι οποίες μπορούν να καταπολεμήσουν μολύνσεις του αναπνευστικού συστήματος.  θ) 

Φροντίζει τα μαλιά.  Το αιθέριο έλαιο Λεβάντας, είναι χρήσιμο στην φροντίδα των μαλιών, επειδή είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικό στην καταπολέμηση των ψειρών και των κονιδίων.  Επιπλέον, το αιθέριο έλαιο Λεβάντας, έχει βρεθεί πως 

βοηθάει πολύ στην καταστολή της απώλειας μαλιών, ειδικότερα σε αθενείς που πάσχουν από αλωπεκία.  Τα σαπούνια που 

περιέχουν αιθέριο έλαιο Λεβάντα, συστήνωνται από ειδικούς στην αρωματοθεραπεία, για την καταπολέμηση της 

φαλάκρας, σε άνδρες και γυναίκες.  Ι) προάγει την κυκλοφορία του αίματος.  Το αιθέριο έλαιο από Λεβάντα, είναι επίσης 

καλό, για την βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος  στο σώμα.  Η αρωματοθεραπεία, χρησιμοποιώντας σαπούνια που 
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περιέχουν αιθέριο έλαιο Λεβάντας, έχει οφέλιμη επίδραση στην κυκλοφορία στις στεφανιέες αρτηρίες και φλέβες. Επίσης 

χαμηλώνει την πίεση του αίματος και συχνά χρησιμοποιείται στην θεραπεία της υπέρτασης. Αυτό σημαίνει, πως όχι μόνο 

αυξάνωνται τα επίπεδα οξυγόνου στα όργανα, αλλά προάγεται και η μυϊκή δύναμη και υγεία. Επιπλέον, αυξάνεται η 

εγκεφαλική δραστηριότητα σημαντικά, και το δέρμα παραμένει λαμπερό, ενώ το σώμα προστατεύεται από τους κινδύνους 

καρδιακής προσβολής και αρτηριοσκλήρωσης, που συχνά συμβαίνουν λόγω κακής κυκλοφορίας του αίματος.  κ) Ενισχύει 

το αμυντικό σύστημα.  Η συχνή χρήση έλαιου λεβάντας, πιστεύεται, πως παρέχει αντίσταση σε πλήθος ασθενειών.  λ) 

Θεραπεύει το έκζεμα.  Τα σαπούνια με αιθέριο έλαιο Λεβάντα, χρησιμοποιούνται για την θεραπεία διαταραχών του 

δέρματος, όπως η ακμή, οι ρυτίδες, η ψωρίαση και άλλες φλεγμωνόδεις  διαταραχές.  Το αιθέριο έλαιο Λεβάντας, συχνά 

χρησιμοποιείται  για την επιτάχυνση των διαδικασιών επούλωσης πληγών, κοψιμάτων,  εγκαυμάτων και εγκαυμάτων που 

προκλήθηκαν από την ηλιακή ακτινοβολία, επειδή βελτιώνει την ανάπλαση των ουλών στους ιστούς.  Το αιθέριο έλαιο 

Λεβάντας, προστίθεται στο χαμομήλι, ως θεραπεία για το Έκζεμα.  Το  διάφανο σαπούνι "Κίτρινο Τοπάζι του Μέρλιν",  

καθαρίζει τελείως , τους βουλωμένους πόρους του δέρματος και τα σπυράκια νεότητας.  Το πρόσωπό σας δεν στεγνώνει και 

δεν σφίγγει, μετά την χρήση του σαπουνιού γλυκερίνης Μέρλιν.  Χρησιμοποιώντας τα σαπούνια Μέρλιν, στον καθημερινό 

καθαρισμό του δέρματός σας, δημιουργεί στο δέρμα σας, μία αίσθηση φρεσκάδας, κάνει λεία την επιδερμίδα σας και σας 

κάνει να αισθάνεστε άνετα με το σώμα σας.   Επειδή είναι μαλακά, δεν προκαλούν , κάποιον ερεθισμό , ή καούρα στο 

δέρμα.   Απομακρύνουν διακριτικά, την βρωμιά και το μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας.  Όταν χρησιμοποιούνται για τον 

καθαρισμό του σώματος, διατηρούν την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη.  Το διάφανο σαπούνι "Μπλέ Ζαφείρι του Μέρλιν", 

είναι ένα πολύ απαλό σαπούνι, που χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία!  Κάνει υπέροχη δουλειά στον καθαρισμό της 

βρωμιάς στο τέλος της ημέρας.  Εφαρμόστε το στο σώμα σας, είτε με γυμνά χέρια, ή με κάποιο σφουγγάρι εκτελώντας 

κινήσεις επάνω - κάτω. Εφαρμόστε το στα μαλλιά σας ώστε να καθαριστούν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τις άκρες 

των δακτύλων σας, και εκτελώντας απαλές κινήσεις με κατεύθυνση από επάνω προς τα κάτω.  Κατά την εφαρμογή, στο 

υπόλοιπο σώμα σας, χρησιμοποιήστε απαλές κυκλικές κινήσεις, με την παλάμη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να 

τοποθετήσετε το σαπούνι, κάτω από τρεχούμενο νερό, εάν επιθυμείτε ένα χαλαρωτικό, αφρόλουτρο αναζωογόνησης.  

Ξεπλέντε το σώμα σας με χλυαρό νερό και σκουπήστε με καθαρή πετσέτα, μαλιά και σώμα. 

Κατάλληλο για:  Πλύσιμο σώματος και μαλιών.  Ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό. 

Συσκευασία: Σαπούνι των  70 gr για Αρωματοθεραπεία! 

ΜΔΣ:  546060658379 

Συστήνεται για Χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος 
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31.        Σαπούνι Μπάρας Κίτρινο Τοπάζι του Μέρλιν  (102 gr Οβάλ) 

 

 

 

Συστατικά: Βούτυρο Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Φοινικέλαιο, Σουκρόζη, Αιθυλική Αλκοόλη, Γλυκερίνη,  

Κοκομπεταϊνη,  Υδροξείδιο του Νατρίου, Αιθέριο έλαιο Λεβάντα Άλπεων, Εκχύλισμα Λεμόνι, Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Έξτρα Παρθένο 

Ελαιόλαδο, Βούτυρο Κακάο, Κοκο-ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο, Κοκο-αμφοασετικό Νάτριο, 

Λαουρελικός Γλυκοζίτης, Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο Λαουρελικής Γλυκόζης, Παλμιτικό 

Νάτριο, Λαουρελικό Σαρκοσινικό Άλλας Νατρίου, Μελισσοκέρι, Ανθρακικό Νάτριο, Ασετικό Οξύ 

Χρήσεις:  Κατάλληλο για αποτελεσματικό πλύσιμο χεριών και σώματος, για απολύμανση και σωστό καθαρισμό κατά το μπάνιο, 

χωρίς να αφήνει υπολείμματα στην επιδερμίδα σας.  Χρησιμοποιήστε το ως το ως το μέσον αρωματοθεραπείας, που θα σας 

χαλαρώσει από το άγχος και για χρωματοθεραπεία στο σώμα σας.  Εκτός του ότι είναι περισσότερο οικονομικό, και τα 

συστατικά του είναι φιλικά προς το περιβάλλον, το διάφανο σαπούνι Μέρλιν, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην διατήρηση 

της υγιεινής του σώματός σας.  Διατηρεί το pH και την υγρασία του δέρματός σας.  κατάλληλο για ένα πρωϊνό τρίψιμο, το οποίο 

θα σας ξυπνήσει, ή για να σας αναζωογονήσει αφού κάνετε κάποιο ντουζ, όταν εσείς αισθάνεστε κούραση.   Τα βιολογικά 

συστατικά από τα οποία αποτελούνται τα μαλακά σαπούνια Μέρλιν, τους προσδίδουν την αφρώδη υφή τους, και την ικανότητα 

τους να απομακρύνουν γρήγορα και αποτελεσματικά, την βρωμιά και τις συσσωρευμένες ακαθαρσίες από την επιφάνεια του 

σώματος.  Χρησιμοποιήστε το σαπούνι εκτελώντας κινήσεις απαλού μασάζ.  Όλα τα σαπούνια Μέρλιν είναι αρωματικά 

σαπούνια, ειδικά αρωματισμένα, με πιστοποιημένα αιθέρια έλαια, και είναι πλούσια σε βοτανικά εκχυλίσματα, που 

συνδυαζόμενα δημιουργούν ένα μοναδικό κράμα αρωμάτων κατάλληλων για αρωματοθεραπεία!  Κατάλληλο προς χρήση σε 

όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων και των βρεφικών.  Δεν περιέχει μέταλλα ή τεχνητά αρώματα.   

Εφαρμογή: Τα χειροποίητα σαπούνια "΄Κίτρινο Τοπάζι" του Μέρλιν, παράγουν  πλούσιο αφρό και χρησιμοποιούνται για 

αρωματοθεραπεία , στο ντους ή το μπάνιο.   Η τέλεια συνταγή καθαρισμού που έχουν τα χειροποίητα σαπούνια Μέρλιν, 

καθαρίζει σε βάθος την επιδερμίδα, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, διότι περιέχει την σωστή αναλογία από τα θρεπτικά 

συστατικά, τα έλαια και τα οργανικά πρόσθετα, που είναι απαραίτητα, για την ευεξία της επιδερμίδας.   Εφαρμόστε 

τρίβωντας το σαπούνι στα χέρια, το σώμα ή τα μαλλιά σας, ούτως ώστε να αφρίσει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε κάποιο σφουγγάρι , τρίβωντας το σαπούνι επάνω στο βρεμένο σφουγγάρι και κατόπιν εφαρμόζοντας 

τον αφρό στο σώμα.  Τα σαπούνια  Μέρλιν, καθαρίζουν την επιδερμίδα σε βάθος, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε 

να απομακρύνετε λεκέδες από ρούχα και υφάσματα.  Τα πολυτελή σαπούνια αρωματοθεραπείας του Μέρλιν, είναι 

κατασκευασμένα εξ΄ολοκλήρου από πιστοποιημένα, οργανικά συστατικά.  Δεν ξηραίνουν τα χέρια σας , και τα καθαρίζουν 

σε βάθος, ενώ ταυτόχρονα τα απολυμαίνουν.  Τα σαπούνια "Κίτρινο Τοπάζι του Μέρλιν", είναι υπέροχα, εάν 

χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό του προσώπου.  Όσο για την αποτελεσματικότητά τους, τα διάφανα σαπούνια 

Μέρλιν, αφαιρούν όλα τα ίχνη του μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας και καθαρίζουν την λιπαρή επιδερμίδα αποτελεσματικά.  

Είναι πολύ εύκολα ως προς τη χρήση τους. Προσθέστε λίγο νερό, τρίψτε το σαπούνι στα χέρια σας, και τοποθετήστε τον 
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αφρό στο πρόσωπο σας.  Αφού κάνετε μασάζ με αυτό, ξεπλένετε το πρόσωπο με άφθονο νερό και σκουπιστείτε με καθαρή 

πετσέτα. Έχουν ένα δυνατό άρωμα, οφειλόμενο στα αιθέρια έλαια από Eυκάλυπτο που περιέχoυν.  Στα οφέλη του 

αιθέριου έλαιου λεβάντας συγκαταλέγονται και τα ακόλουθα:  α) Έντομο-απωθητικό.  Η μυρωδιά του αιθέριου ελαίου 

λεβάντας, είναι δυνατό έντομο-απωθητικό για πολούς τύπους εντόμων, όπως τα κουνούπια, οι μικρές μύγες και ο σκόρος.  

Εφαρμόστε λίγο έλαιο Λεβάντας στο δέρμα εξωτερικά, π.χ. με την χρήση σαπουνιών Λεβάντας, για να αποφύγετε αυτά τα 

ενοχλητικά τσιμπήματα.  Επιπλέον, το έλαιο λεβάντας, έχει αντιφλεγμωνόδεις ιδιότητες, οι οποίες θα μειώσουν τις 

ενοχλήσεις  από τον πόνο, που σχετίζεται με τα τσιμπήματα διαφόρων εντόμων.  β) Προκαλεί υπνηλία.  Το αιθέριο έλαιο 

Λεβάντας, φέρνει υπνηλία και για τον λόγο αυτό, θεωρείται ως εναλλακτική θεραπεία για την αϋπνία.  Η 

αρωματοθεραπεία με σαπούνια που περιέχουν αιθέριο έλαιο Λεβάντας, δρα χαλαρωτικά στους ανθρώπους, και μπορεί να 

αντικαταστήσει τα φάρμακαπου σχετίζονται με θέματα ύπνου.   γ) Ανακουφίζει από το άγχος και τις ανησυχίες. Το αιθέριο 

έλαιο Λεβάντα, έχει ένα ηρεμιστικό άρωμα, το οποίο δρα ως έξοχο τονωτικό για τα νεύρα και τα θέματα που σχετίζονται 

με την ανησυχία.  Για τον λόγο αυτό, εάν κάνετε ντους με ένα σαπούνι που να περιέχει αιθέριο έλαιο Λεβάντα, μπορεί να 

σας βοηθήσει στην θεραπεία της ημικρανίας, των πονοκεφάλων, της κατάθλιψης, των τεντωμένων νεύρων και του 

συναισθηματικού άγχους.  δ) θεραπεύει σταδιακά την ακμή.  Σύμφωνα με δερματολόγους και ειδικούς στην 

αρωματοθεραπεία, το αιθέριο έλαιο Λεβάντας, είναι ένα από τα πιο οφέλιμα έλαια, όσον αφορά την θεραπεία της ακμής, η 

οποία αποτελεί μία πολύ άβολη κατάσταση, που φέρνει σε αμηχανία, πολλούς νέους ανθρώπους, καθώς περνούν από τα 

χρόνια της εφηβίας, όμως μπορεί να επηρεάσει επίσης και ενήλικες.  Χαρακτηρίζεται από κόκκινες πληγές, στο πρόσωπο 

και το σώμα, οι οποίες αναπτύσονται εξαιτίας επιμόλυνσης από βακτήρια κοντά στους σμηγματογόνους αδένες.   Όταν το 

σμήγμα δεν μπορεί να εκκριθεί από τους σμηγματογόνους αδένες στο πρόσωπο, αρχίζει να συσσωρεύεται, κάτι που είναι 

εντονότερο στα έφηβα άτομα, και τα βακτήρια τρέφονται από το επιπλέον  σμήγμα, δημιουργώντας έτσι, έναν φαύλο 

κύκλο ενοχλήσεων, μολύνσεων, και πληγών που φαίνονται με το μάτι, και πιθανόν να οδηγήσουν στην δημιουργία ουλών.  

Το αιθέριο έλαιο Λεβάντας, παρεμποδίζει τα  βακτήρια που προκαλούν την αρχική μόλυνση , και βοηθάει στην ρύθμιση 

της ποσότητας του σμήγματος , μέσω ορμονικών εκκρίσεων, και κατά αυτόν τον τρόπο, μειώνει τα σημάδια των ουλών, 

μετά την έναρξη της θεραπείας της ακμής.  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την χρήση σαπουνιού , που να περιέχει αιθέριο 

έλαιο λεβάντας, ούτως ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες ανακούφησης και θεραπείας των συμπτωμάτων της ακμής.  ε) 

Ανακουφίζει από πόνους.  Το αιθέριο έλαιο Λεβάντας, είναι γνωστό πως ανακουφίζει από διάφορους τύπους πόνων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων, οι οποίοι προκαλούνται από πληγωμένους μυς ή μυς, που βρίσκονται  σε υπερένταση, 

μυϊκούς πόνους, ρευματισμούς, διαστρέματα, πόνους μέσης και λουμπάγκο.  Ενόσω φαίνεται, το τακτικό μασάζ με ένα 

σαπούνι που περιέχει αιθέριο έλαιο από λεβάντα , μπορεί  να παρέχει ανακούφηση από τους πόνους στις αρθρώσεις.  ζ) 

είναι διουρητική ουσία.  Το αιθέριο έλαιο Λεβάντας , είναι καλό για δυσλειτουργίες του ουροποιητικού συστήματος , 

επειδή διεγείρει την παραγωγή ούρων.  Επιπλέον, αυτό βοηθάει στην επαναφορά της ορμονικής ισορροπίας, και μειώνει 

τις κυστίτιδες, ή τις μολύνσεις, της ουροδόχου κύστης.  Αυτό επίσης  μειώνει τις κράμπες που σχετίζονται με αυτές και 

άλλες διαταραχές.  η) Θεραπεύει αναπνευστικές διαταραχές.  To έλαιο από λεβάντα, χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορα 
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αναπνευστικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των μολύνσεων του λαιμού, τα κρυολογήματα, τον βήχα, 

το άσθμα, την ρινική συμφόρηση, την βρογχίτιδα, τον ξηρό βήχα, την λαρυγγίτιδα και τις αμυγδαλές. Το έλαιο 

εφαρμόζεται αποτελεσματικά με σαπούνι στο δέρμα του λαιμού, του θώρακα και της πλάτης.   Αυτό είναι επίσης 

συστατικό των σπρεϊ, που χρησιμοποιούνται σε κρυολογήματα και βήχα.  Η διεγερτική δράση του αιθέριου έλαιου 

Λεβάντας, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το χαλάρωμα των φλεγμονών και την ανακούφηση της συμφόρησης που 

σχετίζεται με αναπνευστικά προβλήματα, και κατά αυτόν τον τρόπο, να εξαλείψει τα φλέγματα και άλλα μη επιθυμητά 

υλικά.  Ο ατμός του αιθέριου έλαιου Λεβάντας έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες, οι οποίες μπορούν να καταπολεμήσουν 

μολύνσεις του αναπνευστικού συστήματος.  θ) Φροντίζει τα μαλιά.  Το αιθέριο έλαιο Λεβάντας, είναι χρήσιμο στην 

φροντίδα των μαλιών, επειδή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην καταπολέμηση των ψειρών και των κονιδίων.  

Επιπλέον, το αιθέριο έλαιο Λεβάντας, έχει βρεθεί πως βοηθάει πολύ στην καταστολή της απώλειας μαλιών, ειδικότερα σε 

αθενείς που πάσχουν από αλωπεκία.  Τα σαπούνια που περιέχουν αιθέριο έλαιο Λεβάντα, συστήνωνται από ειδικούς στην 

αρωματοθεραπεία, για την καταπολέμηση της φαλάκρας, σε άνδρες και γυναίκες.  Ι) προάγει την κυκλοφορία του αίματος.  

Το αιθέριο έλαιο από Λεβάντα, είναι επίσης καλό, για την βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος  στο σώμα.  Η 

αρωματοθεραπεία, χρησιμοποιώντας σαπούνια που περιέχουν αιθέριο έλαιο Λεβάντας, έχει οφέλιμη επίδραση στην 

κυκλοφορία στις στεφανιέες αρτηρίες και φλέβες. Επίσης χαμηλώνει την πίεση του αίματος και συχνά χρησιμοποιείται 

στην θεραπεία της υπέρτασης. Αυτό σημαίνει, πως όχι μόνο αυξάνωνται τα επίπεδα οξυγόνου στα όργανα, αλλά 

προάγεται και η μυϊκή δύναμη και υγεία. Επιπλέον, αυξάνεται η εγκεφαλική δραστηριότητα σημαντικά, και το δέρμα 

παραμένει λαμπερό, ενώ το σώμα προστατεύεται από τους κινδύνους καρδιακής προσβολής και αρτηριοσκλήρωσης, που 

συχνά συμβαίνουν λόγω κακής κυκλοφορίας του αίματος.  κ) Ενισχύει το αμυντικό σύστημα.  Η συχνή χρήση έλαιου 

λεβάντας, πιστεύεται, πως παρέχει αντίσταση σε πλήθος ασθενειών.  λ) Θεραπεύει το έκζεμα.  Τα σαπούνια με αιθέριο 

έλαιο Λεβάντα, χρησιμοποιούνται για την θεραπεία διαταραχών του δέρματος, όπως η ακμή, οι ρυτίδες, η ψωρίαση και 

άλλες φλεγμωνόδεις  διαταραχές.  Το αιθέριο έλαιο Λεβάντας, συχνά χρησιμοποιείται  για την επιτάχυνση των 

διαδικασιών επούλωσης πληγών, κοψιμάτων,  εγκαυμάτων και εγκαυμάτων που προκλήθηκαν από την ηλιακή 

ακτινοβολία, επειδή βελτιώνει την ανάπλαση των ουλών στους ιστούς.  Το αιθέριο έλαιο Λεβάντας, προστίθεται στο 

χαμομήλι, ως θεραπεία για το Έκζεμα.  Το  διάφανο σαπούνι "Κίτρινο Τοπάζι του Μέρλιν",  καθαρίζει τελείως , τους 

βουλωμένους πόρους του δέρματος και τα σπυράκια νεότητας.  Το πρόσωπό σας δεν στεγνώνει και δεν σφίγγει, μετά την 

χρήση του σαπουνιού γλυκερίνης Μέρλιν.  Χρησιμοποιώντας τα σαπούνια Μέρλιν, στον καθημερινό καθαρισμό του 

δέρματός σας, δημιουργεί στο δέρμα σας, μία αίσθηση φρεσκάδας, κάνει λεία την επιδερμίδα σας και σας κάνει να 

αισθάνεστε άνετα με το σώμα σας.   Επειδή είναι μαλακά, δεν προκαλούν , κάποιον ερεθισμό , ή καούρα στο δέρμα.   

Απομακρύνουν διακριτικά, την βρωμιά και το μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας.  Όταν χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό 

του σώματος, διατηρούν την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη.  Το διάφανο σαπούνι "Μπλέ Ζαφείρι του Μέρλιν", είναι ένα 

πολύ απαλό σαπούνι, που χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία!  Κάνει υπέροχη δουλειά στον καθαρισμό της βρωμιάς 

στο τέλος της ημέρας.  Εφαρμόστε το στο σώμα σας, είτε με γυμνά χέρια, ή με κάποιο σφουγγάρι εκτελώντας κινήσεις 
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32.        Σαπούνι Μπάρας Κίτρινο Τοπάζι του Μέρλιν  (106 gr Τετράγωνο) 

επάνω - κάτω. Εφαρμόστε το στα μαλλιά σας ώστε να καθαριστούν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τις άκρες των 

δακτύλων σας, και εκτελώντας απαλές κινήσεις με κατεύθυνση από επάνω προς τα κάτω.  Κατά την εφαρμογή, στο 

υπόλοιπο σώμα σας, χρησιμοποιήστε απαλές κυκλικές κινήσεις, με την παλάμη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να 

τοποθετήσετε το σαπούνι, κάτω από τρεχούμενο νερό, εάν επιθυμείτε ένα χαλαρωτικό, αφρόλουτρο αναζωογόνησης.  

Ξεπλέντε το σώμα σας με χλυαρό νερό και σκουπήστε με καθαρή πετσέτα, μαλιά και σώμα. 

Κατάλληλο για:  Πλύσιμο σώματος και μαλιών.  Ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό. 

Συσκευασία: Σαπούνι των  102 gr για Αρωματοθεραπεία! 

ΜΔΣ:  546060658380 

Συστήνεται για Χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος 

 

 

 

 

 

Συστατικά: Βούτυρο Καρύδας, Λαουρελικό Σουλφονικό Νάτριο, Φοινικέλαιο, Σουκρόζη, Αιθυλική Αλκοόλη, Γλυκερίνη,  

Κοκομπεταϊνη,  Υδροξείδιο του Νατρίου, Αιθέριο έλαιο Λεβάντα Άλπεων, Εκχύλισμα Λεμόνι, Δεκυλ-Γλυκοζίτης, Έξτρα 

Παρθένο Ελαιόλαδο, Βούτυρο Κακάο, Κοκο-ισοθειονικό Νάτριο, Τεταρτοταγές Χλωριούχο Αμμώνιο, Κοκο-αμφοασετικό 

Νάτριο, Λαουρελικός Γλυκοζίτης, Κοκοϋλογλουταμινικό Άλλας Νατρίου, Καρβοξυλικό Νάτριο Λαουρελικής Γλυκόζης, 

Παλμιτικό Νάτριο, Λαουρελικό Σαρκοσινικό Άλλας Νατρίου, Μελισσοκέρι, Ανθρακικό Νάτριο, Ασετικό Οξύ 

Χρήσεις:  Κατάλληλο για αποτελεσματικό πλύσιμο χεριών και σώματος, για απολύμανση και σωστό καθαρισμό κατά το 

μπάνιο, χωρίς να αφήνει υπολείμματα στην επιδερμίδα σας.  Χρησιμοποιήστε το ως το ως το μέσον αρωματοθεραπείας, που 

θα σας χαλαρώσει από το άγχος και για χρωματοθεραπεία στο σώμα σας.  Εκτός του ότι είναι περισσότερο οικονομικό, και τα 

συστατικά του είναι φιλικά προς το περιβάλλον, το διάφανο σαπούνι Μέρλιν, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην διατήρηση 

της υγιεινής του σώματός σας.  Διατηρεί το pH και την υγρασία του δέρματός σας.  κατάλληλο για ένα πρωϊνό τρίψιμο, το οποίο 

θα σας ξυπνήσει, ή για να σας αναζωογονήσει αφού κάνετε κάποιο ντουζ, όταν εσείς αισθάνεστε κούραση.   Τα βιολογικά 

συστατικά από τα οποία αποτελούνται τα μαλακά σαπούνια Μέρλιν, τους προσδίδουν την αφρώδη υφή τους, και την 

ικανότητα τους να απομακρύνουν γρήγορα και αποτελεσματικά, την βρωμιά και τις συσσωρευμένες ακαθαρσίες από την 

επιφάνεια του σώματος.  Χρησιμοποιήστε το σαπούνι εκτελώντας κινήσεις απαλού μασάζ.  Όλα τα σαπούνια Μέρλιν είναι 

αρωματικά σαπούνια, ειδικά αρωματισμένα, με πιστοποιημένα αιθέρια έλαια, και είναι πλούσια σε βοτανικά εκχυλίσματα, που 

συνδυαζόμενα δημιουργούν ένα μοναδικό κράμα αρωμάτων κατάλληλων για αρωματοθεραπεία!  Κατάλληλο προς χρήση σε 
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όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων και των βρεφικών.  Δεν περιέχει μέταλλα ή τεχνητά αρώματα. 

Εφαρμογή: Τα χειροποίητα σαπούνια "΄Κίτρινο Τοπάζι" του Μέρλιν, παράγουν  πλούσιο αφρό και χρησιμοποιούνται για 

αρωματοθεραπεία , στο ντους ή το μπάνιο.   Η τέλεια συνταγή καθαρισμού που έχουν τα χειροποίητα σαπούνια Μέρλιν, 

καθαρίζει σε βάθος την επιδερμίδα, χωρίς να ξηραίνει το δέρμα, διότι περιέχει την σωστή αναλογία από τα θρεπτικά 

συστατικά, τα έλαια και τα οργανικά πρόσθετα, που είναι απαραίτητα, για την ευεξία της επιδερμίδας.   Εφαρμόστε 

τρίβωντας το σαπούνι στα χέρια, το σώμα ή τα μαλλιά σας, ούτως ώστε να αφρίσει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε κάποιο σφουγγάρι , τρίβωντας το σαπούνι επάνω στο βρεμένο σφουγγάρι και κατόπιν εφαρμόζοντας 

τον αφρό στο σώμα.  Τα σαπούνια  Μέρλιν, καθαρίζουν την επιδερμίδα σε βάθος, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε 

να απομακρύνετε λεκέδες από ρούχα και υφάσματα.  Τα πολυτελή σαπούνια αρωματοθεραπείας του Μέρλιν, είναι 

κατασκευασμένα εξ΄ολοκλήρου από πιστοποιημένα, οργανικά συστατικά.  Δεν ξηραίνουν τα χέρια σας , και τα 

καθαρίζουν σε βάθος, ενώ ταυτόχρονα τα απολυμαίνουν.  Τα σαπούνια "Κίτρινο Τοπάζι του Μέρλιν", είναι υπέροχα, εάν 

χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό του προσώπου.  Όσο για την αποτελεσματικότητά τους, τα διάφανα σαπούνια 

Μέρλιν, αφαιρούν όλα τα ίχνη του μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας και καθαρίζουν την λιπαρή επιδερμίδα αποτελεσματικά.  

Είναι πολύ εύκολα ως προς τη χρήση τους. Προσθέστε λίγο νερό, τρίψτε το σαπούνι στα χέρια σας, και τοποθετήστε τον 

αφρό στο πρόσωπο σας.  Αφού κάνετε μασάζ με αυτό, ξεπλένετε το πρόσωπο με άφθονο νερό και σκουπιστείτε με 

καθαρή πετσέτα. Έχουν ένα δυνατό άρωμα, οφειλόμενο στα αιθέρια έλαια από Eυκάλυπτο που περιέχoυν.  Στα οφέλη 

του αιθέριου έλαιου λεβάντας συγκαταλέγονται και τα ακόλουθα:  α) Έντομο-απωθητικό.  Η μυρωδιά του αιθέριου ελαίου 

λεβάντας, είναι δυνατό έντομο-απωθητικό για πολούς τύπους εντόμων, όπως τα κουνούπια, οι μικρές μύγες και ο σκόρος.  

Εφαρμόστε λίγο έλαιο Λεβάντας στο δέρμα εξωτερικά, π.χ. με την χρήση σαπουνιών Λεβάντας, για να αποφύγετε αυτά 

τα ενοχλητικά τσιμπήματα.  Επιπλέον, το έλαιο λεβάντας, έχει αντιφλεγμωνόδεις ιδιότητες, οι οποίες θα μειώσουν τις 

ενοχλήσεις  από τον πόνο, που σχετίζεται με τα τσιμπήματα διαφόρων εντόμων.  β) Προκαλεί υπνηλία.  Το αιθέριο έλαιο 

Λεβάντας, φέρνει υπνηλία και για τον λόγο αυτό, θεωρείται ως εναλλακτική θεραπεία για την αϋπνία.  Η 

αρωματοθεραπεία με σαπούνια που περιέχουν αιθέριο έλαιο Λεβάντας, δρα χαλαρωτικά στους ανθρώπους, και μπορεί 

να αντικαταστήσει τα φάρμακαπου σχετίζονται με θέματα ύπνου.   γ) Ανακουφίζει από το άγχος και τις ανησυχίες. Το 

αιθέριο έλαιο Λεβάντα, έχει ένα ηρεμιστικό άρωμα, το οποίο δρα ως έξοχο τονωτικό για τα νεύρα και τα θέματα που 

σχετίζονται με την ανησυχία.  Για τον λόγο αυτό, εάν κάνετε ντους με ένα σαπούνι που να περιέχει αιθέριο έλαιο Λεβάντα, 

μπορεί να σας βοηθήσει στην θεραπεία της ημικρανίας, των πονοκεφάλων, της κατάθλιψης, των τεντωμένων νεύρων και 

του συναισθηματικού άγχους.  δ) θεραπεύει σταδιακά την ακμή.  Σύμφωνα με δερματολόγους και ειδικούς στην 

αρωματοθεραπεία, το αιθέριο έλαιο Λεβάντας, είναι ένα από τα πιο οφέλιμα έλαια, όσον αφορά την θεραπεία της ακμής, 

η οποία αποτελεί μία πολύ άβολη κατάσταση, που φέρνει σε αμηχανία, πολλούς νέους ανθρώπους, καθώς περνούν από 

τα χρόνια της εφηβίας, όμως μπορεί να επηρεάσει επίσης και ενήλικες.  Χαρακτηρίζεται από κόκκινες πληγές, στο 

πρόσωπο και το σώμα, οι οποίες αναπτύσονται εξαιτίας επιμόλυνσης από βακτήρια κοντά στους σμηγματογόνους αδένες.   
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Όταν το σμήγμα δεν μπορεί να εκκριθεί από τους σμηγματογόνους αδένες στο πρόσωπο, αρχίζει να συσσωρεύεται, κάτι 

που είναι εντονότερο στα έφηβα άτομα, και τα βακτήρια τρέφονται από το επιπλέον  σμήγμα, δημιουργώντας έτσι, έναν 

φαύλο κύκλο ενοχλήσεων, μολύνσεων, και πληγών που φαίνονται με το μάτι, και πιθανόν να οδηγήσουν στην 

δημιουργία ουλών.  Το αιθέριο έλαιο Λεβάντας, παρεμποδίζει τα  βακτήρια που προκαλούν την αρχική μόλυνση , και 

βοηθάει στην ρύθμιση της ποσότητας του σμήγματος , μέσω ορμονικών εκκρίσεων, και κατά αυτόν τον τρόπο, μειώνει τα 

σημάδια των ουλών, μετά την έναρξη της θεραπείας της ακμής.  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την χρήση σαπουνιού , 

που να περιέχει αιθέριο έλαιο λεβάντας, ούτως ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες ανακούφησης και θεραπείας των 

συμπτωμάτων της ακμής.  ε) Ανακουφίζει από πόνους.  Το αιθέριο έλαιο Λεβάντας, είναι γνωστό πως ανακουφίζει από 

διάφορους τύπους πόνων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων, οι οποίοι προκαλούνται από πληγωμένους μυς ή μυς, που 

βρίσκονται  σε υπερένταση, μυϊκούς πόνους, ρευματισμούς, διαστρέματα, πόνους μέσης και λουμπάγκο.  Ενόσω 

φαίνεται, το τακτικό μασάζ με ένα σαπούνι που περιέχει αιθέριο έλαιο από λεβάντα , μπορεί  να παρέχει ανακούφηση 

από τους πόνους στις αρθρώσεις.  ζ) είναι διουρητική ουσία.  Το αιθέριο έλαιο Λεβάντας , είναι καλό για δυσλειτουργίες 

του ουροποιητικού συστήματος , επειδή διεγείρει την παραγωγή ούρων.  Επιπλέον, αυτό βοηθάει στην επαναφορά της 

ορμονικής ισορροπίας, και μειώνει τις κυστίτιδες, ή τις μολύνσεις, της ουροδόχου κύστης.  Αυτό επίσης  μειώνει τις 

κράμπες που σχετίζονται με αυτές και άλλες διαταραχές.  η) Θεραπεύει αναπνευστικές διαταραχές.  To έλαιο από 

λεβάντα, χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορα αναπνευστικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των 

μολύνσεων του λαιμού, τα κρυολογήματα, τον βήχα, το άσθμα, την ρινική συμφόρηση, την βρογχίτιδα, τον ξηρό βήχα, 

την λαρυγγίτιδα και τις αμυγδαλές. Το έλαιο εφαρμόζεται αποτελεσματικά με σαπούνι στο δέρμα του λαιμού, του 

θώρακα και της πλάτης.   Αυτό είναι επίσης συστατικό των σπρεϊ, που χρησιμοποιούνται σε κρυολογήματα και βήχα.  Η 

διεγερτική δράση του αιθέριου έλαιου Λεβάντας, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το χαλάρωμα των φλεγμονών και 

την ανακούφηση της συμφόρησης που σχετίζεται με αναπνευστικά προβλήματα, και κατά αυτόν τον τρόπο, να εξαλείψει 

τα φλέγματα και άλλα μη επιθυμητά υλικά.  Ο ατμός του αιθέριου έλαιου Λεβάντας έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες, οι 

οποίες μπορούν να καταπολεμήσουν μολύνσεις του αναπνευστικού συστήματος.  θ) Φροντίζει τα μαλιά.  Το αιθέριο έλαιο 

Λεβάντας, είναι χρήσιμο στην φροντίδα των μαλιών, επειδή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην καταπολέμηση των 

ψειρών και των κονιδίων.  Επιπλέον, το αιθέριο έλαιο Λεβάντας, έχει βρεθεί πως βοηθάει πολύ στην καταστολή της 

απώλειας μαλιών, ειδικότερα σε αθενείς που πάσχουν από αλωπεκία.  Τα σαπούνια που περιέχουν αιθέριο έλαιο 

Λεβάντα, συστήνωνται από ειδικούς στην αρωματοθεραπεία, για την καταπολέμηση της φαλάκρας, σε άνδρες και 

γυναίκες.  Ι) προάγει την κυκλοφορία του αίματος.  Το αιθέριο έλαιο από Λεβάντα, είναι επίσης καλό, για την βελτίωση 

της κυκλοφορίας του αίματος  στο σώμα.  Η αρωματοθεραπεία, χρησιμοποιώντας σαπούνια που περιέχουν αιθέριο έλαιο 

Λεβάντας, έχει οφέλιμη επίδραση στην κυκλοφορία στις στεφανιέες αρτηρίες και φλέβες. Επίσης χαμηλώνει την πίεση 

του αίματος και συχνά χρησιμοποιείται στην θεραπεία της υπέρτασης. Αυτό σημαίνει, πως όχι μόνο αυξάνωνται τα 

επίπεδα οξυγόνου στα όργανα, αλλά προάγεται και η μυϊκή δύναμη και υγεία. Επιπλέον, αυξάνεται η εγκεφαλική 

δραστηριότητα σημαντικά, και το δέρμα παραμένει λαμπερό, ενώ το σώμα προστατεύεται από τους κινδύνους καρδιακής 
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    Κατάλληλο για:  Πλύσιμο σώματος και μαλιών.  Ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό. 

Συσκευασία: Σαπούνι των  106 gr για Αρωματοθεραπεία! 

ΜΔΣ:  546060658381 

Συστήνεται για Χρήση:  Για όλες τις ηλικίες και όλους τους τύπους δέρματος 

 

 

προσβολής και αρτηριοσκλήρωσης, που συχνά συμβαίνουν λόγω κακής κυκλοφορίας του αίματος.  κ) Ενισχύει το 

αμυντικό σύστημα.  Η συχνή χρήση έλαιου λεβάντας, πιστεύεται, πως παρέχει αντίσταση σε πλήθος ασθενειών.  λ) 

Θεραπεύει το έκζεμα.  Τα σαπούνια με αιθέριο έλαιο Λεβάντα, χρησιμοποιούνται για την θεραπεία διαταραχών του 

δέρματος, όπως η ακμή, οι ρυτίδες, η ψωρίαση και άλλες φλεγμωνόδεις  διαταραχές.  Το αιθέριο έλαιο Λεβάντας, συχνά 

χρησιμοποιείται  για την επιτάχυνση των διαδικασιών επούλωσης πληγών, κοψιμάτων,  εγκαυμάτων και εγκαυμάτων 

που προκλήθηκαν από την ηλιακή ακτινοβολία, επειδή βελτιώνει την ανάπλαση των ουλών στους ιστούς.  Το αιθέριο 

έλαιο Λεβάντας, προστίθεται στο χαμομήλι, ως θεραπεία για το Έκζεμα.  Το  διάφανο σαπούνι "Κίτρινο Τοπάζι του 

Μέρλιν",  καθαρίζει τελείως , τους βουλωμένους πόρους του δέρματος και τα σπυράκια νεότητας.  Το πρόσωπό σας δεν 

στεγνώνει και δεν σφίγγει, μετά την χρήση του σαπουνιού γλυκερίνης Μέρλιν.  Χρησιμοποιώντας τα σαπούνια Μέρλιν, 

στον καθημερινό καθαρισμό του δέρματός σας, δημιουργεί στο δέρμα σας, μία αίσθηση φρεσκάδας, κάνει λεία την 

επιδερμίδα σας και σας κάνει να αισθάνεστε άνετα με το σώμα σας.   Επειδή είναι μαλακά, δεν προκαλούν , κάποιον 

ερεθισμό , ή καούρα στο δέρμα.   Απομακρύνουν διακριτικά, την βρωμιά και το μεϊκ απ, από το πρόσωπό σας.  Όταν 

χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του σώματος, διατηρούν την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη.  Το διάφανο σαπούνι 

"Μπλέ Ζαφείρι του Μέρλιν", είναι ένα πολύ απαλό σαπούνι, που χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία!  Κάνει υπέροχη 

δουλειά στον καθαρισμό της βρωμιάς στο τέλος της ημέρας.  Εφαρμόστε το στο σώμα σας, είτε με γυμνά χέρια, ή με 

κάποιο σφουγγάρι εκτελώντας κινήσεις επάνω - κάτω. Εφαρμόστε το στα μαλλιά σας ώστε να καθαριστούν 

αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων σας, και εκτελώντας απαλές κινήσεις με κατεύθυνση από 

επάνω προς τα κάτω.  Κατά την εφαρμογή, στο υπόλοιπο σώμα σας, χρησιμοποιήστε απαλές κυκλικές κινήσεις, με την 

παλάμη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε το σαπούνι, κάτω από τρεχούμενο νερό, εάν επιθυμείτε ένα 

χαλαρωτικό, αφρόλουτρο αναζωογόνησης.  Ξεπλέντε το σώμα σας με χλυαρό νερό και σκουπήστε με καθαρή πετσέτα, 

μαλιά και σώμα. 
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Πρόγραμμα Ιδιωτικής 
Εμπορικής Ετικέτας Μέρλιν  
Στα  Σαπούνια Μέρλιν, έχουμε τα μυαλά μας και τις καρδιές μας στην 
δουλειά μας.   Θέλετε να διατηρήσετε τα μαλιά σας και τα δόντια σας 
υγιή ενώ μεγαλώνετε!   Επιθυμείτε να αισθάνεστε νεώτεροι καθώς τα 
χρόνια περνάνε.   Δεν θέλετε να πληρώνετε για κάτι, το οποίο δεν θα 
διατηρήσει την ευεξία σας και πιθανόν μακροπρόθεσμα να σας 
δημιουργήσει πρόβλήματα υγείας?  Βρήκατε τα σωστά προϊόντα!  Ο 
Μάγος Μέρλιν είναι εδώ για να σας βοηθήσει να νιώθετε νεώτεροι και 
πιο υγιής!  Συνταχθήτε με μία Φίρμα που μπορείτε να εμπιστευτείτε για 
την υγεία και την ασφάλειά σας.  Αναζητήστε τα προϊόντα Μέρλιν! 
Ανακαλύψτε τις κρυφές συνταγές των μάγων της νεότητας και της 
ευεξίας!  Ξανα-ανακαλύψτε τον εαυτό σας!  Αναγεννηθείτε! 

Μέρλιν : Η Χρυσή Εποχή για τα μαλιά και 

το δέρμα σας  

Οργανικά Προϊόντα Κοσμητολογίας  Mέρλιν 

Τα προϊόντα Μέρλιν είναι Οργανικά Προϊόντα, κατασκευασμένα από 

Πιστοποιημένα συστατικά.  Οι συνταγές τους έχουν βιοδιασπώμενα 

υλικά, και όλα τους τα βασικά συστατικά, είναι πιστοποιημένα.  

Υπακούν στους κανονισμούς για τα όρια Πτητικών Ουσιών, τον 

κανονισμό Προϊοντων Κοσμητολογίας της ΕΕ 1223/2009 και τον 

κανονισμό REACH της ΕΕ 1907/2006 .  Δεν είναι ερεθιστικά και είναι υπο-

αλλεργικά.  Χρησιμοποιούν γνήσια αιθέρια έλαια.   Δεν χρησιμοποιούν 

Φωσφορικά, είναι ασφαλή για τους υδρόβιους οργανισμούς και 

χρησιμοποιούν ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας.   Απαγορεύεται 

εντελώς, η χρήση επικίνδυνων χημικών, όπως νευροτοξίνες, και ουσίες 

που ερεθίζουν την επιδερμίδα, από όλη την γκάμα προϊόντων Μέρλιν. 

-  

  

Ιδιωτική Ετικέτα 

 
 

Γιατί ιδιωτική Ετικέτα? 

Εσείς ελέγχετε το μάρκετινγκ του προϊόντος σας 

Εσείς ελέγχετε την τιμή του προϊόντος σας 

Εσείς ελέγχετε την συνταγή του προϊόντος σας (Δύναμη, 

Αιθέρια Έλαια) 

Εσείς διατηρείτε την συνοχή του προϊόντος σας  

Εσείς ελέγχετε την εμφάνιση (σχεδιασμό και πακετάρισμα) 

Η εταιρεία Μέρλιν, έχει με επιτυχία παράγει προϊόντα ιδιωτικής 

ετικέτας για τους διανομείς της εδώ και μερικά χρόνια.  Εμείς 

διαθέτουμε πλήθος από διαφορετικές συνταγές τις οποίες 

μπορείτε να προσθέσετε στην γραμμή των προϊόντων σας, η να 

τροποποιήσετε, όπως επιθυμείτε, ώστε να ταιριάζουν στις 

ανάγκες και τον οικονομικό σας προϋπολογισμό.  Ωστόσο, εμείς 

μπορούμε να σας προμηθεύσουμε με μικρό αριθμό προϊόντων 

στα οποία μπορείτε να βάλετε Ιδιωτική Ετικέτα.  Παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων μας. 

Μέρλιν Φροντίδα για το Δέρμα 

 
 

Εμείς πιστεύουμε πως η φροντίδα που θα αναγενήσει την 

επιδερμίδα σας, πρέπει να είναι εύκολη στην χρήση, να 

έχει ευχάριστη μυρωδιά και να σας κάνει να αισθάνεστε 

Υπέροχα!  Εμείς χρησιμοποιούμε μόνο πιστοποιημένα 

Οργανικά Συστατικά στις συνταγές των καλυντικών μας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες ελέξτε το τμήμα των 

πιστοποιητικών στην ιστοσελίδα μας: ww.merlinsoap.com 

 

 

http://www.merlinsoap.com/
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Tα χειροποίητα Προϊοντα Κοσμητολογίας  Μέρλιν 

- Χρησιμοποιούν Οργανικά Υλικά 

- Είναι Ανωτέρας Ποιότητας 

- Έχουν πολύ καλό κέρδος σε σχέση με την Ποιότητα 

- Είναι φιλικά για το Περιβάλλον 

- Χρησιμοποιούν Φυσικά Εκχυλίσματα Βοτάνων 

Η αρχική παραγγελία θα αποσταλεί σε εσάς εντός 
2 εβδομάδων κατόπιν έγκρισης.    10 ημέρες για 
όλες τις επόμενες παραγγελίες.  ‘Ολα τα προϊόντα 
μας υπόκεινται σε διαθεσιμότητα  (αναφερθείτε 
στην ιστοσελίδα μας για διαθέσιμα στοκ 
προϊόντων). 

Παρακαλούμε για περαιτέρω πληροφορίες 

επικοινωνήστε μαζί μας: 

Σαπούνια Μέρλιν, 

Αγίασμα, 

Καβάλα,  ΤΚ 642 00 , 

Ελλάς, 

Tηλ:  0030 2591111336 

κιν: 00306945614794 

e-mail:  sales@merlinsoap.com 

merlinsoap@gmail.com 

www.merlinsoap.com 

 

R 

 

  

Όλα τα προϊόντα μας βασίζονται σε Οργανικά 
Βότανα  

 

 

 

 

Τα χειροποίητα σαπούνια 

Γλυκερίνης καθαρίζουν και 

απολυμαίνουν τα χέρια σας 

απαλά και αποτελεσματικά.  

Η ενυδατική μας κρέμα, 

πραγματικά μαλακώνει το 

δέρμα σας.   Η κρέμα 

φροντίδας του δέρματος , 

χρησιμοποιεί Ελαστίνη, 

Κολαγόνο, Υαλουρονικό Οξύ 

και Ελιξήριο Σαλιγκαριού,  

και θα διατηρήσει 

πραγματικά την πολύτιμη 

νεότητα και τηε ευεξία σας.  

Πέστε γειά σας στις ρυτίδες 

και το κατεστραμένο δέρμα ! 

 

 

                    
Υπεύθυνος για το Αρχείο Πληροφοριών Προϊόντος: κος Πασχάλης Ρακιτζής 
                                                                                                            Πτυχιούχος Βιοχημείας,                                                                                                                                         
                                                                                                            Με Μεταπτυχιακό Βιοτεχνολογίας 

mailto:merlinsoap@gmail.com
http://www.merlinsoap.com/
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Μέρλιν Οργανικά  Προϊόντα Κοσμητολογίας και Προσωπικής 
Φροντίδας, με Βότανα: Αρωματοθεραπεία Εμπνευσμένη από την 
Φύση,  και την Επιστήμη , στην σωστή Τιμή! 

Όλα τα προϊόντα Μέρλιν, κατασκευάζονται από καινοτόμα οργανικά και βοτανικά συστατικά.  Τα περισσότερα βότανα τα μεγαλώνουμε οι ίδιοι στην Ελλάδα , την 

Ιταλία, την Ισπανία και άλλες Μεσογειακές χώρες.   Τα ενεργά συστατικά που χρησιμοποιούμε, προέρχονται από παγκοσμίου φήμης ερευνητικά κέντρα και κορυφαία 

εργαστήρια βιοτεχνολογίας.  Εμείς προτιμούμε να δουλεύουμε με φυσικά συστατικά μεγάλης βιο-διαθεσιμότητας. Τα οργανικά προϊόντα Κοσμητολογίας που 

κατασκευάζουμε, συνδυάζουν ένα μοναδικό μίγμα από συστατικά, που θα σας χαρίσουν ένα απαλό βελούδινο δέρμα.    Και είναι εκείνα τα προϊόντα που 

αναπληρώνουν τα γλυκολιπίδια και τα φωσφολιπίδια και ενυδατώνουν την επιδερμίδα σας αμέσως μετά την εφαρμογή.   Αυτά προάγουν την κυκλοφορία του αίματος 

και επαναφέρουν, την ελαστικότητα και την σφριγυλότητα του δέρματος, πετυχαίνωντας κατά αυτόν τον τρόπο, την προστασία του, από την πρόωρη γήρανση.     Η 

Αρωματοθεραπεία, επίσης γνωστή και ως θεραπεία με αιθέρια έλαια, προσδιορίζεται ως η τέχνη και η επιστήμη της χρήσης φυσικά εκχυλισμένων φυσικών αρωμάτων 

από βότανα και φυτά, με σκοπό την ισσορόπηση, την προαγωγή της αρμονίας και της υγείας του μυαλού, του σώματος και του πνεύματος.   Στοχεύει στην ενοποίηση 

των φυσιολογικών, ψυχολογικών και πνευματικών διεργασιών, ώστε να αυξηθεί η ικανότητα ενός ατόμου όσον αφορά την εσωτερική ίαση.   Τα βιολογικά προϊόντα 

Αρωματοθεραπείας του Μέρλιν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θεραπευτικές εφαρμογές, για να αυξήσουν την ενέργειά σας, για την μείωση των επιδράσεων του 

άγχους, και την επαναφορά της χαμένης ισορροπίας, σε ψυχή, μυαλό και σώμα.   Να σκέφτεστε Θετικά.  Να σκέφτεστε τον Μάγο Μέρλιν και τα προϊόντα Μέρλιν... 

 

33.    Η ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΣΚΕΨΗ  – ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΡΛΙΝ 

Εμείς, με υπερηφάνια, αναπτύξαμε τα προϊόντα Μέρλιν, και σας τα παρουσιάζουμε, βασισμένοι στις ακόλουθες αρχικές μας σκέψεις:  Πιστεύουμε, πως οι σκληρά 

εργαζόμενοι άνθρωποι, όλων των ηλικιών, θα πρέπει να μπορούν να συντηρήσουν τα δόντια τους, τα μαλιά τους και να απολαύσουν την ευεξία τους καθ’ολη την 

διάρκεια της ζωής τους.    Αναπτύξαμε όλα μας τα προϊόντα λοιπόν, ούτως ώστε, να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, στις ελάχιστες δυνατές ποσότητες, και να 

μπορείτε  παρόλα ταύτα να απολαύσετε την προστασία που σας παρέχουν από την καθημερινή φθορά.  Η  κρέμα αντιηλιακής προστασίας, θα προστατέψει τελείως το 

δέρμα σας, από τις επιζήμιες ηλιακές ακτινοβολίες, και θα αντιστρέψει, την οποιαδήποτε βλάβη έχει συμβεί σε εσάς από προηγούμενες εκθέσεις στον ήλιο.  Η 

οδοντόπαστα μας, θα σας επιτρέψει να κρατήσετε τα δόντια σας για μια ζωή, και σχεδόν θα εκμηδενίσει τις επισκέψεις σας σε οδοντίατρους. Το σαμπουάν 

αναγέννησης μαλιών, θα σας παρεμποδίσει από το να αποχτήσετε φαλάκρα, και θα σας επιτρέψει να έχετε μακριά νεανικά μαλιά, καθώς μεγαλώνετε σε ηλικία.    Η 

αντι-γηραντική μας κρέμα προσώπου , θα σας κάνει να φαίνεστε και να νιώθετε νέοι, καθώς τα χρόνια θα περνούν.   Όλα τα προϊόντα μας είναι κατασκευασμένα, με 

φυσικά, βιολογικά συστατικά.   Ο λόγος που αναπτύξαμε τα προϊόντα αυτά, είναι επειδή οι συνηθισμένοι, σκληρά εργαζόμενοι άνθρωποι, όπως εγώ και εσείς, δεν 

έχουν τον χρόνο να ασχοληθούν με την ευεξία τους.  Αυτοί πραγματικά χρειάζονται , προϊόντα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να τους βοηθήσουν, ούτως ώστε 

να τα επιτύχουν όλα αυτά, σε λογικό κόστος.   Καλώς ήλθατε στην Χρυσή Εποχή για τα μαλιά και το δέρμα σας.  Σίγουρα αξίζει να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας … 


