Wielki powrót mydła
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Moda na ekologię sprawia, że rośnie zainteresowanie naturalnym mydłem. Konsumenci
coraz chętniej używają do mycia produktów w kostce – pachnących, pięknie wyglądających i
stworzonych na bazie naturalnych składników, bez substancji chemicznych.
Konsumenci długo pogardzali kosmetykami w kostkach, ale to już przeszłość. Teraz w trendzie jest
powrót do mydła w postaci ciała stałego.
Wizyty na słynnych targach kosmetycznych Cosmoprof w Bolonii czy na londyńskich targach
produktów ekologicznych Natural & Organic Products Europe pokazują, że mydła w kostce,
szczególnie produkty ekologiczne, naturalne – są coraz popularniejsze.
Nie można było na targach Cosmoprof nie zauważyć w alejkach pawilonu poświęconego naturalnym
kosmetykom, wszechobecności rozmaitych kostek mydła. Podczas tegorocznej edycji targów w
Bolonii ten kultowy produkt był dumnie prezentowany na wielu stoiskach. Francuskie mydło nie było
jedynym, które zostało uhonorowane na Cosmoprofie, bo również to z Aleppo wzbudziło spore
zainteresowanie odwiedzających.
Manufaktury mydła mają swój czas

Produkcją mydeł zajmuje się coraz więcej manufaktur, których podstawową działalnością jest
wytwarzanie mydlanych kostek z różnymi składnikami, o rozmaitych właściwościach. Wytwarzane są
m.in. kostki: antybakteryjne z rozmarynem, złuszczające z drobinkami kawy, oczyszczające z
aktywnym węglem, łagodzące podrażnienia z otrębami, odświeżające z aromatem ogórka,
ujędrniające z czerwoną glinką i krwawnikiem, nawilżające z lnem i rumiankiem, dziegciowe na
problemy skórne. Mydła do twarzy, ciała, brody i włosów (np. ze wzmacniającym cebulki olejem
rycynowym). Składniki i warianty można wymieniać w nieskończoność.
Komfort dla skóry, ozdoba łazienki
Słynne mydło Aleppo czy marsylskie to naturalne mydła wytwarzane z użyciem tłuszczów i olejów.
Dzięki temu nie wysuszają naskórka, a ich prosty skład jest idealny do pielęgnacji skóry wrażliwej.
Ekstrakty z roślin i witaminy łatwo zatopić w tłuszczowej kostce bez użycia jakichkolwiek
chemicznych wspomagaczy. Nie potrzeba tu żadnych konserwantów, sztucznych barwników czy
zapachów innych niż naturalne. Naturalne mydła są przyjazne nie tylko dla skóry, ale i środowiska –
są całkowicie biodegradowalne.
Oprócz tego, że te produkty mają znakomite właściwości myjące i pielęgnacyjne, są ręcznie
wytwarzane i estetycznie pakowane, same w sobie stanowiąc ozdobę łazienki.
Przyjazne naturze
Kwestie ochrony środowiska są jedną z motywacji konsumentów używających tych kosmetyków.
Mydła nie tylko wymagają bardzo mało wody i energii podczas fazy produkcyjnej, ale także nie
wymagają opakowania, które potęguje zanieczyszczenie planety.
Pozytywny wpływ na środowisko, czystsze składy i fakt, że produkty w takiej postaci są ekonomiczne,
ponieważ zużywają się średnio dwa razy wolniej niż ich konwencjonalne odpowiedniki, to atrakcyjne
cechy mydła w kostce. Przede wszystkim jednak mają one dostarczyć przyjemności naszym zmysłom.
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