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Мило ручної роботи 
сувенірне на мотузці 
90 г

Оригінальне сувенірне мило 
на мотузці не лише прикрасить 
і наповнить ароматом ванну 
кімнату, але і надасть Вашому тілу 
всі властивості натурального мила. 
Не містить тваринних жирів, SLS, 
продуктів переробки нафти. 100% 
ручна робота. Лічить для всіх типів 
шкіри.

Soap on a rope 
souvenir 
90 g

The original souvenir soap on a rope 
not only decorate and make the 
aroma bathroom, but give your 
body all the properties of natural 
soap. Does not contain animal fats, 
SLS, refined petroleum products. 
100% handmade. Count for all skin 
types.
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Мило ручної роботи 
шматкове

Натуральне мило ручної роботи 
є еталоном по своїм очищуючим, 
зволожуючим та оздоровлюючим 
властивостям. В процесі виготовлення 
використовується особлива 
технологія, що дозволяє зберігати 
всі живильні  компоненти сировини 
рослинного походження. Мило 
сертифіковане і абсолютно 
безпечне. 

Soap handmade

Natural handmade soap is a 
benchmark for its cleansing, 
moisturizing properties. In the 
manufacturing process uses special 
technology to keep all nourishing 
components of raw materials of plant 
origin. Liquid certified and absolutely 
safe.
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Шипучі бомби для 
ванн

Вируюча куля для ванн не лише 
пом’якшує воду у Вашій ванні 
і дарує приємні відчуття, але і 
доглядає Вашу шкіру, сприяє 
релаксації, розслаблює і 
допомагає підвищити захисні сили 
організму. Різноманітні аромати 
і ефірні олії позитивно впливають 
на настрій і самопочуття. Час 
прийому ванни максимум 20 хвилин. 
Кожна кулька 100% ручна робота. 
Підходить для всіх типів шкіри.

Sparkling Bath Bombs

Bubbling bath ball, not only softens 
the water in your bath and gives 
a pleasant feeling, but your skin 
looks, promotes relaxation, relaxes 
and helps to increase the body’s 
defenses. A variety of fragrances and 
essential oils positively affect mood 
and well-being. Hours bath up to 20 
minutes. Each ball 100% handmade. 
Suitable for all skin types.
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Парфуми тверді

Аромат, який приємно носити з 
собою. Оригінальний, доступний, 
зручний, приємний подарунок собі 
або близьким. Повністю натуральні, 
не містять барвників і спирту. Зроблені 
на базі олії виноградних кісточок і олії 
жожоба. Можуть бути використані для 
пом’якшення сухих ділянок шкіри. 100% 
ручна робота.

Solid perfume

The aroma is pleasant to carry. The 
original, accessible, comfortable, 
nice gift for yourself or loved ones. 
Completely natural, contain no dyes 
and alcohol. Made on the basis of 
grape seed oil and jojoba oil. Can 
be used to soften dry skin. 100% 
handmade.
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Шампунь для волосся 
ручної роботи

Натуральні компоненти, що входять 
до складу шампунів Sapo, підібрані 
спеціально для очищення, нагляду 
і оздоровлення волосся і шкіри 
голови. Унікальний природний склад 
екстрактів і олій живить волосся, 
сприяє їх зростанню, зволожує і 
заспокоює шкіру голови. Не містить 
барвників, SLS, сульфатів, парабенів 
і продуктів переробки нафти. 100% 
ручна робота.

Shampoo hair 
handmade

Natural components that are part 
of the shampoos Sapo, tailored 
specifically for clean, oversight and 
improvement of the hair and scalp. 
The unique composition of natural 
extracts and oils nourishes the hair, 
promotes their growth, moisturizes and 
soothes the scalp. Does not contain 
dyes, SLS, sulphates, parabens and 
refined petroleum products. 100% 
handmade.
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Гель для тіла 
ручної роботи

Дозвольте Вашому тілу відпочити. 
Натуральні гелі для тіла Sapo 
допоможуть в цьому. Не містить 
барвників, SLS, сульфатів, парабенів 
і продуктів переробки нафти. 100% 
ручна робота.

Gel Body handmade

Let your body relax. Natural gel 
for body Sapo help in this. Does 
not contain dyes, SLS, sulphates, 
parabens and refined petroleum 
products. 100% handmade.
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Сіль для ванн, рук 
та ніг 300 г

Сіль - це прекрасний природний засіб, 
що нормалізує сон і зменшує відчуття 
втоми. Вона містить безліч важливих 
для здоров’я мікро і макро елементів: 
йод, бром, магній, натрій, кальцій, мідь 
і їх з’єднання, а також бета-каротин. 
Ванна з додаванням солі, після 
тривалого дня - це ефективний засіб 
для повноцінної релаксації і підготовки 
до сну. 100% ручна робота.

Salt Bath, for hands 
and for feet 300 g

Salt - a great natural remedy that 
normalizes sleep and reduces fatigue. 
It contains many important health 
micro and macro elements: iodine, 
bromine, magnesium, sodium,calcium, 
copper and their compounds, and 
beta-carotene. Bath with salt after a 
long day - it is an effective tool for full 
relaxation and preparation for sleep. 
100% handmade.
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Мило ручної роботи 90 г

Мило Sapo – дійсно натуральний 
продукт, що забезпечує Вашій шкірі 
дбайливе і природнє очищення, 
живлення і догляд. Унікальність і 
неповторність кожному шматочку мила 
надає 100 % ручна робота. Рецепти 
ґрунтуються на багаторічному досвіді 
та традиціях. У виробництві використані 
органічні речовини – кава, морські 
водорості, бджолиний віск, листя та 
квіти лікарських рослин, натуральні 
ефірні олії. Мило Sapo – це відмінний 
продукт, зроблений з любов’ю до Вас.

Soap 90 g

Soap Sapo - really a natural product 
that provides your skin gentle and 
natural cleansing, nutrition and 
care. The uniqueness and originality 
of each piece of soap adds 100% 
handmade. The recipes are based 
on years of experience and tradition. 
Used in the production of organic 
matter - coffee, seaweed, beeswax, 
leaves and flowers of herbs, natural 
essential oils. 
Soap Sapo - it’s a great product, 
made with love for you.
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Мочалка 
з натуральним милом 
і травами Карпат

Якісна джутова тканина масажує шкіру 
і має відлущуючий ефект. Натуральне 
мило з травами і ефірними оліями 
очищує і зволожує шкіру, насичує 
її екстрактами трав. Незамінна для 
любителів лазні. Використовується в 
косметології і в боротьбі з целюлітом. Не 
містить тваринних жирів, консервантів, 
SLS, продуктів переробки нафти. 100 % 
ручна робота. Підходить для всіх типів 
шкіри.

Washcloth 
with a natural soap
and herbs Carpathians

High-quality jute fabric offers massages 
and skin peeling effect.Natural Soap 
with herbs and essential oils cleanses 
and moisturizes skin, enriches it with 
herbal extracts. Essential for fans of 
the bath. Used in cosmetology in the 
fight against cellulite. Does not contain 
animal fats, preservatives, SLS, refined 
petroleum products. 100% handmade. 
Suitable for all skin types.
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Натуральні скраби 400 г

Натуральні скраби від «Sapo» - це 
унікальні за своїм складом косметичні 
засоби, що допомагають відлущити мертві 
клітини шкіри, позбавити її від забруднень, 
повернути пружність завдяки активізації 
утворення колагенових волокон. 
Використання скрабів надає шкірі 
гладкість, здоровий колір і надзвичайну 
свіжість завдяки глибокому очищенню пор 
і виведенню шлаків і токсинів. Покращує 
контури тіла, зменшує прояви целюліту, 
покращує самопочуття в результаті 
посилення кровообігу і підживлення тіла 
мікроелементами.

Natural scrubs 400 g

Natural scrubs from «Sapo» - is unique in 
its composition of cosmetic products that 
help vidluschyty dead skin cells, to rid it of 
pollution, restore elasticity thanks to intensify 
the formation of collagen fibers. Use scrubs 
allows skin smooth, healthy color and 
exceptional freshness due to deep clean 
pores and eliminate toxins. Improves body 
contours, reduces the appearance of 
cellulite, improves mood resulting increase 
circulation and recharge the body 
microelements. 
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Трав’яний чай

Трав’яні збори Sapo, виготовлені з 
екологічно чистих дикорослих лісових 
плодів і цілющих трав Карпат. Містять 
комплекс біологічно активних речовин. 
Володіють вишуканим смаком і 
витонченим ароматом різнотрав’я.

Herbal tea

Herbal Sapo, made of ecologically 
pure wild forest fruit and medicinal 
herbs Carpathians. Contains a set of 
biologically active substances. Own 
exquisite taste and refined aroma of 
herbs.
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Cвічки ручної роботи

Ми виробляємо різьблені свічки 
ручної роботи. Вони неповторні, 
прекрасні і унікальні, оскільки 
кожна свічка виготовляється 
майстром вручну. Процес 
виробництва різьблених свічок 
трудомісткий і складний, 
але після його освоєння 
народжуються справжні 
шедеври.

Handmade candles

We produce handmade carved 
candles. They are unique, 
beautiful and unique as each 
candle is made master hand. 
Carved candles production 
process laborious and difficult, 
but after the development of 
genuine masterpieces are born.
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sapo-karpaty.com
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