


НИЕ СМЕ BABA’S SOAPERY.

Нашата цел е да предложим красиви и луксозни веган алтернативи на 
традиционния бабин сапун, и да създаваме чиста, изцяло натурална 
козметика, която ще остави кожата ви подхранена и сияйна. 

Разгледайте пълната ни колекция на www.babas-soapery.com

Baba’s Soapery се роди от желанието ни да почетем традициите в 
сапунения занаят и да споделим богатото знание, коeто предците ни 
притежават за природните съставки. Рецептите ни се базират на прости 
съставки, които същевременно са ефективни и галещи кожата – точно 
както баба ви би забъркала в кухнята на село. Всички наши продукти са 
ръчно изработени, с енергия и колорит.

За нас е важно да създаваме продукти, които са етични, благотворни и 
с минимален екологичен отпечатък. Всички наши продукти са веган и 
са формулирани без жестокост към животните; не използваме палмово 
масло в сапуните ни, и отпечатваме опаковките ни на рециклиран 
картон с нетоксично мастило. Нашата козметика не съдържа парабени, 
фталати, силикони или синтетични пенители, и съдържа 
максимално щастие.

Надяваме се да обикнете творенията ни!

https://www.babas-soapery.com


НАШИТЕ ПРОДУКТИ.

Сапуните ни са изработени по автентичния процес на осапунване, изцяло от чисти растителни масла. Имат високо съдържание 
на омекотяващ кожата зехтин, с добавени подхранващи масла от какао и карите, както и нежно кокосово и рициново масло 
за богата пяна. Свежите наситени цветове на сапуните ни добиваме от различни минерални пигменти и оксиди, напълно 
безопасни за здравето.

Лосионите ни за ръце и тяло са лека емулсия, изцяло от натурален произход. Маслената фаза на лосионите се формира от 
масла от сладък бадем и карите, които са бързо абсорбиращи се и подхранват кожата в дълбочина. Водната фаза на лосионите 
е обогатена с глицерин за по-интензивна хидратация и витамин Е като антиоксидант. Избрахме да работим с емулгатор, 
извлечен от маслиновия плод, както и с нежен натурален консервант за гарантирана безопасност на продуктите.

Използваме единствено чисти етерични масла, за да постигнем деликатния аромат на продуктите ни и ароматерапевтичния 
им ефект. 



КОЛЕКЦИЯ НЕЖНОСТ.

Деликатна серия продукти, които не съдържат етерични 
масла, и са обогатени с маслен извлек от невен. 
Подходящи са за хора с чувствителна кожа, за бъдещи 
майки или за хора с непоносимост към етерични масла.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦЕНИ

Сапун 100 гр. - 6,90 лв.

Сапун 40 гр. - 3,80 лв.

Сапун 40 гр. в алуминиева кутийка - 4,80 лв.

Лосион за ръце и тяло 200 мл - 16,80 лв.



КОЛЕКЦИЯ ИЗГРЕВ.

Ободряваща и пикантна комбинация от етерични 
масла от бергамот, босилек и карамфил.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦЕНИ

Сапун 100 гр. - 7,90 лв.

Сапун 40 гр. - 4,80 лв.

Сапун 40 гр. в алуминиева кутийка - 5,80 лв.

Лосион за ръце и тяло 200 мл - 17,80 лв.



КОЛЕКЦИЯ ЗАЛЕЗ.

Успокояваща флорална композиция от лавандула, 
индрише и иланг-иланг.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦЕНИ

Сапун 100 гр. - 7,90 лв.

Сапун 40 гр. - 4,80 лв.

Сапун 40 гр. в алуминиева кутийка - 5,80 лв.

Лосион за ръце и тяло 200 мл - 17,80 лв.



КОЛЕКЦИЯ ГОРА.

Свежа тонизираща комбинация от лимонова 
трева, хвойна и кипарис.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦЕНИ

Сапун 100 гр. - 7,90 лв.

Сапун 40 гр. - 4,80 лв.

Сапун 40 гр. в алуминиева кутийка - 5,80 лв.

Лосион за ръце и тяло 200 мл - 17,80 лв.



КОЛЕКЦИЯ ДЕТОКС.

Ароматна комбинация от мента, чаено дърво и 
розмарин, с добавен активен въглен за дълбока 
екстракция.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦЕНИ

Сапун 100 гр. - 7,90 лв.

Сапун 40 гр. - 4,80 лв.

Сапун 40 гр. в алуминиева кутийка - 5,80 лв.

Лосион за ръце и тяло 200 мл - 17,80 лв.



САПУНИ СЪС СЪРЦЕ.

Гордо подкрепяме фонда “Нашите Родители” на българската благотворителна организация BCause. Проектът осигурява домакинска
помощ, грижа и медицински прегледи на самотноживеещи възрастни хора, получаващи пенсия под минималния праг на бедност, 
който за 2017г. е 314 лв.

За всеки закупен продукт ние даряваме 5% от продажбата директно на фонда и по този начин помагаме на много самотни хора да 
живеят живота си с достойнство и да поддържат социални контакти. 



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКИ.

Ще се радваме да си партнираме!

Приемаме поръчки на едро за всички наши серии. Продуктите 
ни са етикетирани според европейското и българското 
законодателство и разполагат с индивидуален баркод. 
Разполагаме с пълен комплект документи според разпоредбите 
на Регламент 1223/2009 (ЕО) и сме регистриран търговец по 
Закона за ДДС.
 
Предпочитаме крайните ни цени към потребителя да не варират, 
това улеснява и благотворителната ни дейност. В този смисъл 
предлагаме да работим на принципа на търговска отстъпка от 
продажните ни цени. 

Ще се радваме да ви изпратим мостри и ценова оферта! 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

За контакти:

Лина Андреас

hello@babas-soapery.com

0878-999-149

www.babas-soapery.com


