
                                                         AK 53   Mydło bez chemii 

Kremy 

Aktualnie dostępny: 

Krem wrotycz + nawłoć 

Skład: Oliwa,  wosk pszczeli, lanolina, alk. cetyl, olivem.  

Gliceryna, aloes,  mocznik, wrotycz, nawłoć.      

Polecany przy problemach skórnych typu trądzik, łuszczyca, świerzb, liszaje, ropnie. 

Wskazany również do skóry atopowej. 

Krem bez konserwantów. Trzeba przechowywać w lodówce, nie dłużej niż 9 tygodni. 

Na bieżący użytek, na kilka dni, można trzymać poza lodówką. 

Krem na mleku kozim 

Skład: Mleko kozie, masło kakaowe,  olej migdałowy, olej z krokosza, olej bawełniany, 

wosk pszczeli, lanolina, , olivem 1000, kw. stearynowy, alk. cetylowy, żywokost, nawłoć, 

aloes, mocznik. 

Lekki krem do twarzy i ciała. Doskonale nawilża, łatwo się wchłania. 

Krem bez konserwantów. Trzeba przechowywać w lodówce, nie dłużej niż 8 tygodni. 

Na bieżący użytek, na kilka dni, można trzymać poza lodówką. 

Masło kakaowe     

Skład: Masło kakaowe, masło shea, oleje kokos, 

 bawełna, krokosz, wosk  pszczeli, alk, cetylowy, aloes, lawemda 

Krem bez konserwantów. Trzeba przechowywać w lodówce, nie dłużej niż 9 tygodni. 

Na bieżący użytek, na kilka dni, można trzymać poza lodówką. 

Krem jarzębina+żywokost 

Skład: Jarzębina (wywar, gliceryt) , żywokost (macerat, gliceryt, ocet), masło kakaowe, 
wosk pszczeli, lanolina, lecytyna, aloes, mocznik, olivem1000.  
Krem bez konserwantów. Trzeba przechowywać w lodówce, nie dłużej niż 9 tygodni. 
Na bieżący użytek, na kilka dni, można trzymać poza lodówką. 
Krem nawilżający, wygładzający, lekko rozjaśnia, wtórnie regeneruje naskórek. 



 

Krem z olejem konopnym 

Skład: Olej konopny, wosk pszczeli, lanolina, olivem1000, woda, aloes, gliceryna, 

mocznik, ocet. 

Krem bez konserwantów. Trzeba przechowywać w lodówce, nie dłużej niż 9 tygodni. 

Na bieżący użytek, na kilka dni, można trzymać poza lodówką. 

Krem z olejem z konopi siewnej. Regeneruje i nawilża skórę.  Łagodzi stany zapalne         

i podrażnienia. Zmniejsza zaczerwienienia. Pomocny przy łuszczycy i AZS. 

Olej konopny doskonale wchłania się w skórę, zawiera aż 75% nienasyconych kwasów 

tłuszczowych.  

Kremy robione z naturalnych składników, jak nierafinowane tłuszcze i oleje, oraz wybrane 

dodatki (wywary, maceraty) roślinne okazały się dla mojej skóry lepsze od komercyjnych 

kremów, jakich używałam wcześniej; skóra po krótkim czasie stała się delikatniejsza, gładsza,  

bardziej elastyczna i nie miałam już uczucia suchości. 

Moje kremy używam  do twarzy i całego ciała.  

Wyjątkiem jest krem z wrotyczem, który przeznaczyłam tylko do twarzy (ale oczywiście do ciała 

też go można używać…tylko mi trochę szkoda   ) 

Mogę dodawać masła i oleje, jakie lubię, i wiem że w składzie nie ma żadnych wypełniaczy typu 

parabeny. Nie ma  też w składzie  żadnych konserwantów ani barwników. Krem ma  naturalny 

kolor.  Czasem dodaję olejki eteryczne, głównie w celu przedłużenia trwałości, jako że krem jest 

bez konserwantów. 

Krem robię na bieżąco w miarę potrzeby, ponieważ zwykle nie używam 

żadnych konserwantów.  Jest to tzw. „surowy” krem, który należy 

przechowywać w lodówce, najlepiej nie dłużej niż 8-9 tygodni. 

Ja swój krem trzymam w najzimniejszym miejscu w lodówce, i do bieżącego użytku biorę sobie 

porcję na 3-4 dni. Reszta jest cały czas schłodzona. 

 

Przykładowe kremy: 

Krem z olejem lnianym 

Skład: Olej lniany, wosk pszczeli, lanolina, oleje kokos, rycyna i nagietek, olivem1000, masła shea i 

kakaowe, mocznik, betaina cukrowa, gliceryna, aloes żel. 

Lekki krem do twarzy i ciała. Doskonale nawilża, łatwo się wchłania. Pachnie olejem lnianym. 



Krem nie zawiera konserwantów. 

Trzeba go przechowywać w najchłodniejszym miejscu w lodówce (nie zamrażać), nie dłużej niż 3-4 

tygodnie. (ze względu na trwałość oleju lnianego) 

Małą porcję do codziennego użytku  można  przez 3-4 dni trzymać w temp. pokojowej. 

 

Krem z olejem sezamowym 

Skład: Olej sezamowy, wosk pszczeli, lanolina, oliwa, oleje kokos, rycyna i krokosz, olivem1000, alkohol 

ceatrylowy, masła shea i kakaowe, mocznik, betaina cukrowa, gliceryna, kwas mlekowy, aloes żel. 

Lekki krem do twarzy i ciała. Doskonale nawilża, łatwo się wchłania. Pachnie olejem sezamowym. 

Krem dość lekki, ale tłusty, jednocześnie nawilżający dzięki zawartości gliceryny, mocznika (ok 2%) i żelu 

z aloesu. 

 

 

Krem kasztanowy do nóg i ciała 

Skład: Oliwa, masło kakaowe, wosk pszczeli, lanolina, lecytyna, 

oliwem1000, etanol, magnez, mocznik, gliceryna, ksylolit, GSB. 

Krem przeznaczony  do nóg i ciała. Kasztany zawierają escynę, jeden z 

najsilniejszych związków o działaniu uszczelniającym naczynia 

krwionośne, zwiększającym ich elastyczność i wytrzymałość. Poprawia 

również przepływ krwi, działa przeciwzapalnie  i   przeciwstarzeniowo 

poprzez zapobiega nieniszczeniu kwasu hialuronowego. 

Krem zawiera konserwant GSB. Można przechowywać w lodówce do 6 

miesięcy,             a na bieżące potrzeby do 1 tygodnia poza lodówką. 

 

Krem Kozie Mleko 

Skład: Kozie mleko, masło kakaowe, oleje kokosm krokosz, bawełna, 

rokitnik, lanolina, olivem 1000, alk, cetyl, alk, stear, lecytyna. Aloes, 

ocet żywokost, ocet nawłoć, gliceryt żywokost, mocznik 

Krem bez konserwantów. Trzeba przechowywać w lodówce, nie dłużej niż 9 tygodni. 

Na bieżący użytek, na kilka dni, można trzymać poza lodówką. 

 



 

 

 

          

 

 

 

 

 


