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Doğal Sabun Türleri ve Niçin Kullanıldığı 

*Sipariş için iletişim kanallarını kullanabilirsiniz. 

Adaçayı Sabunu;  

Grip, nezle gibi hastalıkların tedavisinde çok etkili olan adaçayını selülitleri gidermek, cildinizin 
elastikiyetinin artmasında ve sıkılaştırılmasında kullanabilirsiniz. Cildi derinlemesine temizlemektedir. 
Antiseptik, antibakteriyel ve anti selüloit içeriğe sahiptir.  

Hücre yenileyen, adaçayı sabunu aynı zamanda ölü hücreleri deriden atar, sivilce, uçuk ve 
yaraları iyileştirir. Saçlarda kullanıldığında ise kepeği engeller. Kan dolaşımını hızlandırıcı faydası 
bulunmaktadır. Spor sonrası oluşan kas ağrılarının giderilmesinde de yararlıdır. 

 

Aktif Karbon Sabunu; 

Antik Mısır zamanına dayanan aktif karbon, zaman içerisinde pek çok amaç için kullanılmıştır. 
Halen hava, su filtresi ve bakterilerden arınma amacı ile kullanılmaya devam edilmektedir. Aktif karbon 
sabunu yaraların iyileşmesinde kullanılmasının yanı sıra yağlı ciltler tarafından en sık tercih edilen 
sabunlardan biridir. Aktif karbon sabunu fazla yağı emer ve ciltte yağsız bir görünüm sağlar. Aynı 
zamanda aktif karbon sivilce tedavisi için de kullanılmaktadır. 

 

Aloe Vera Sabunu; 

Aloe vera sabununun faydaları arasında en önemli olanı cilt yanıklarının tedavi sürecini 
kısaltmasıdır. Aloe vera bitkisinin içerisinde doğal olarak bulunan C ve E vitaminleri, cildin yaşlanmasını 
geciktirmektedir. Cilt üzerinde meydana gelen, kızarıklık ve tahriş oluşumlarını geçirir. Bunların 
oluşturduğu kaşıntı sorununu giderir.  

Aloe vera sabunu, deri üzerinde oluşturduğu katman sayesinde, cildi dış etkenlere karşı koruma 
görevini yerine getirmektedir. Ciltte yeni hücre oluşumunu tetikler. Kan akışını düzenleme etkisine 
sahiptir. Ciltte meydana gelen güneş yanıklarının ve farklı nedenler ile meydana gelen yanıkların 
geçirilmesinde oldukça etkilidir.  

Günlük losyon kullanımı yerine aloe vera sabununu kullanabilirsiniz. Doğal içeriğe sahip olan 
sabun, losyon görevini başarılı bir şekilde yerine getirmektedir. Günlük makyaj temizliklerinizi sabun 
kullanımı ile sağlayabilirsiniz.  

Cildinizde makyaj kalıntıları bırakmadan, derinlemesine temizlik sunar. Ciltteki yağ oranını 
dengeler. Sivilce, akne ve siyah nokta oluşumlarını gidererek, tekrar meydana gelmesini engeller. 
Saçlarınızda kullanım sağlamanız ile saç derisindeki bakterileri yok eder ve gerekli olan vitamin ve 
mineralleri tamamlar. Saçların daha canlı ve sağlıklı uzamasına katkı sağlar. Saçlardaki istenmeyen 
kepek problemlerini engeller. 

 

Ardıç Sabunu;  

Doğal el yapımı ardıç katranı sabunu; akne oluşumunu engeller, siyah noktaları yok eder, ciltte 
oluşmuş lekeleri yok eder, ayak sağlığını ve ayak kokusunu yok eder. Ayrıca ardıç katranı sabunu ciltte 
meydana gelenmantar, egzema, sedef ve kaşıntıyı gidermek için kullanılır. Saç diplerini besler, saç 
dökülmesini ve kepek oluşumlarının giderilmesinde de oldukça etkilidir 

Kullanım Şekli: Sabunu yüzünüzde köpürtün. 1-2 dakika bekletip ılık su ile durulayın. Cilt 
yapınıza göre ikinci kez tekrar edin. Islak saçta köpürtün. 1-2 dakika bekleyip ılık su ile durulayın. Göz 
ile temasından kaçının.  
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Argan yağlı sabun;  

Hassas ciltlerin eski yumuşaklığına ve esnekliğine kavuşmasına yardım ederek cilde rahatlık 
hissi verir. Argan yağının yaşlanmayı geciktirici özelliği sayesinde cildi nemlendirir ve besler. Cilt 
kuruluğuna karşı savaşır. Saçları hızlı biçimde nemlendirir ve güzelleştirir. 

Argan sabunu içerisindeki E vitamini sayesinde antioksidan özelliğe sahip bir doğal sabundur. 
Doğal argan sabunu insan cildinin yenilenmesini sağlar, yaşlanmayı yavaşlatır ve olumsuz hava 
şartlarına karşı cildin korunmasına yardımcı olur. Ayrıca argan sabunu saç derisinin zarar görmesini 
engeller ve saçın bakımlı olmasını sağlar. 

Banyoda, el, yüz temizliğine ve günlük kullanıma uygundur. 

Kullanım Şekli: Sabunu yüzünüzde köpürtün. 1-2 dakika bekletip ılık su ile durulayın. Cilt yapınıza göre 
ikinci kez tekrar edin. Islak saçta köpürtün. 1-2 dakika bekleyip ılık su ile durulayın. Göz ile temasından 
kaçının. 

 

Avokadolu Sabun; 

Avokado yağlı sabun faydaları konusunda yapılan araştırmalar, avokado sabunun birçok açıdan 
cilde destek olan bir sabun olduğunu gösteriyor. Antioksidanlar ve E vitamini bakımından zengin olan 
avokado, iyi bir doğal güneş koruyucudur. Bu sabunda kullanılan avokado yağı; kuru, çatlamış veya 
susuz kalmış ciltler için oldukça idealdir. Avokado yağı A, B, D ve E vitaminleri bakımından zengindir. 
Cilde yüksek oranda nüfuz etme kabiliyetine sahiptir. Cildi çok yumuşak tutar, nemlendirir. Avokado 
yağlı sabun faydaları şöyle sıralanabilir; Cilde esneklik ve canlılık kazandırır. Ciltte nem dengesi sağlar. 
Ciltte oluşan lekeleri giderir. Cildi korur ve besler. Kuru ve yıpranmış ciltleri güçlendirir. Cildin yaşlanma 
görünümünü azaltır. Akne, sedef, egzama ve kuru veya çatlamış cilt gibi sorunlara karşı etkilidir. Doğal 
nemlendirici ve yatıştırıcı özellikleri vardır. Cilt için anti-enflamatuar yararları vardır. 

 

 

Aynısefa Sabunu; 

Aynısefa sabunu hem yüz hem de vücut sorunları için kullanılabilen bir sabun çeşididir. 
İçerisinde aynısefa çiçeğinin yağı bulunduran bu sabun yıpranmış ve çatlamış cilt onarım için 
kullanılmaktadır. Sivilce ve sivilce izlerine iyi gelen aynısefa sabunu cildin esnekliğini de arttırır. 

 

Bal Sabunu;  

Yorgunluk nedeniyle oluşan ölü hücrelerin temizlenmesini ve hücrelerin yenilenmesini 
sağlamaktadır. İçeriğinde bulunan arı sütü ve bal özü sayesinde cildi derinlemesine nemlendirerek ipeksi 
yumuşaklık kazandırmaktadır. 

Balın enerji veren iyileştirici gücünü sabun olarak banyonuza taşıyabilirsiniz. Üstelik içerisindeki 
değerlerin cilde iyi gelmesi sayesinde daha ipeksi bir cildiniz olacaktır. 

 

Ballı Yulaf Sabunu; 

Ballı yulaf sabunu ikili fayda sağlamaktadır. Bal cildi nemlendirici etkiye sahipken yulaf ise cilt 
bakım ürünleri arasında kullanılan çok önemli bir bileşendir. Haliyle ikisi birlikte insan vücuduna çok 
yarar sağlamaktadır. Ballı yulaf sabunu, cildin parlak ve taze kalmasında etkili olurken, böcek ısırıklarına 
karşı da iyi gelir. Cildi taze tutar. Ayrıca saç bakımında çok etkilidir. E vitamini açısından oldukça zengin 
olan ballı yulaf sabunu güçlü bir dezenfektandır. 
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Bıttım Sabunu;  

Yabani fıstık olan bıttım ve menengiç yağından yapılan bir sabun çeşididir. Saç köklerini besler, 
kepeği, yağlanmayı önleyip kuru saçları nemlendirir. Antiseptik özelliğinden dolayı saç diplerindeki yara 
ve tahrişleri tedavi edici özelliği vardır. Gözeneklerin temizlenmesini ve varis oluşumlarının 
rahatlamasını sağlar. 

  

Biberiye Sabunu; 

Biberiye sabunu hem sağlık alanında hem de kozmetik alanında sıkça kullanılan sabun 
çeşitlerinden biridir. Antibakteriyel özelliği ile bilinen biberiye sabunu cildi derinlemesine temizler, 
kırışıklıkları giderir ve sivilce oluşumunu önler. Aynı zamanda cildinizin mikroplardan arınmasını 
sağlayan biberiye sabunu yağlı ve kepekli saçlar için de kullanılmaktadır. Cansız ve mat görünen 
saçlarınızın canlı ve sağlıklı görünmesini aynı zamanda hızla uzamasını sağlamaktadır. 

 

Çay Ağacı Sabunu; 

Çay ağacı sabunu anti bakteriyel özelliğe sahiptir. Gözenekleri temizler ve cilde pürüzsüz bir 
görünüm kazandırır. Özellikle mantar hastalıklarına çok iyi gelmektedir. Akne, mantar, böcek ısırması 
ve bir takım bakteriyel rahatsızlıklara karşı etkilidir. Ayrıca sivilceleri de önler. 

 

Çörek Otu Sabunu;  

Çörek otu yağının canlandırıcı ve arındırıcı özelliğinden faydalanan muhteşem bir cilt 
sabunudur. İçeriğinde bulunan cilt besleyici yağ asitleri sayesinde cildi derinlemesine temizler, kuru 
ciltlere nem verir, oluşmuş sivilceleri yok eder, canlandırır ve peeling etkisi ile ölü hücrelerden 
arınmasına yardımcı olur. Aynı zamanda ayak mantarına ve ayak kokusuna iyi gelir. Saç dökülmelerine, 
saçın yağlanmasının yavaşlamasına yardım eder. Egzamaya karşı da oldukça etkilidir. 

 

Damla Sakızı Özlü Sabun;  

İçeriğindeki damla sakızı özleri ile cildinizin kaybettiği esnekliği geri kazanmasına yardımcı olur. 
Yorulan ve sarkan cildin toparlanmasını sağlar. Düzenli kullanımda cilt sıkılığını arttırır. 

Defne Sabunu;  

Kırılmış ve yıpranmış saçları besleyerek güçlendirir. Zayıf ve ince telli saçların sağlıklı olmasını 
sağlar. İçeriğindeki defne yağı ve defne özleri sayesinde cildin yatışmasına ve ferahlamasına yardımcı 
olur. Saç üzerindeki kepek oluşumunu engeller. Vücutta oluşan varisli bölgelere iyi gelir. Varisli bölgeyi 
rahatlatır.  

Vücutta oluşan egzama, mantar, parazit hastalıklarına çok iyi gelir. Ciltte oluşan 
iltihaplanmalara iyi gelir. Bu iltihaplar arasında akne ve sivilce oluşumunu hem engellemekte hem de 
iyileştirmektedir. Defne sabununun tıraş sabunu olarak kullanılması, tıraş sonrası Cildin tahriş 
olmamasını ve zarar görmemesini sağlar. 

 

Eşek Sütü Sabunu; 

 Cildi gençleştirir. Hücreleri yeniler. Sedef ve egzama hastalığına iyi gelir. Akne ve sivilce 
oluşumunu engeller. Ciltteki kaşınmaları giderir. Çoğunlukla cilt bakımı için kullanılır. Cildinize nem ve 
hücre yenileme özelliği ile ışıltı katar.  
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Gül Sabunu;  

Cildin yorgunluğunu alarak yumuşamasını sağlamaktadır. Göz altında oluşan morlukların 
giderilmesini sağlamaktadır. Hassas ciltler için makyaj temizliğinde kullanılır. Etkili bir temizleme 
sağlarken cildi bakterilerden de arındırır. Düzenli kullanıldığı takdirde cildin sıkılaşmasını sağlamaktadır. 
Ciltte fazladan oluşan sebumun alınmasına fayda sağlar. Ciltte dış etkenlerden dolayı biriken kir ve 
mikropları temizler. Cilde canlılık kazandırarak ferahlatır. Makyajı derinlemesine ciltten temizler. Kuru 
ciltlerin aşırı kurumasını engeller ve derinlemesine nemlendirir. Yağlı ciltlerde genişleyen gözeneklerin 
sıkılaşmasında yararlıdır. Hamilelikte oluşan cilt lekelerinin giderilmesine yardımcı olur. Cildi tahriş 
etmeden kırışık oluşumlarını da engellemektedir. 

 

 

Himalaya Tuzu Sabunu:  

Sağlıklı olduğu için hayatın her anında karşımıza çıkmaya başlayan Himalaya tuzu özellikle 
boyalı ve aşırı işlem görmüş saçlara yoğun bakım yapmak için kullanılıyor. 

 

Hindistancevizi Sabunu:  

Hindistan cevizi sabunu;  el, yüz, saç ve vücut için kullanım alanına göre değişen yararlı etkilere 
sahiptir. Hindistan cevizi sabunu faydaları; düzenli ve doğru kullanım sonrası ortaya çıkacaktır. 
Hindistan cevizi sabunu faydaları şu şekildedir: 

Hindistan cevizi sabunu cilde faydaları; cildin ihtiyacı olan nemi sağlar, günlük bakımını yapar, 
peeling etkisi oluşturur. Cildin yaşlanmasını geciktirir. Cilt kırışıklarını açar. Cildi besler, her cilt tipi için 
uygun kullanıma sahiptir. Kan dolaşımını hızlandırır. Romatizmal ağrıları giderir. Kas ve eklem ağrılarını 
azaltır. Cilt tahrişlerini giderir. Cilt hasarlarını onarır. Cilt iltihaplarına karşı iyileştirici etkiye sahiptir. Cildi 
derinlemesine temizler, yumuşatır ve cilt kuruluğunu önler.  

Hindistan cevizi sabunu saça faydaları; saçı nemlendirir, yumuşatır ve güçlendirir, saç kırıklarını 
onarır, saçı dipten uca kadar besler. Saç kepeklerini yok eder. Saçın kolay şekillenmesini sağlar. Parlak 
bir görünüm kazandırır.  

Hindistan cevizi sabunu yüze faydaları; yüzü derinlemesine temizler, yüzün günlük bakımını 
yapar, günlük ihtiyacı olan nemi sağlar, doğal bir peeling ürünüdür. Yüzdeki güneş lekelerini azaltıcı 
etkiye sahiptir. Cilt lekelerini açar, cilt tonunu eşitler. Yüz rengini açar ve parlak bir görünüm kazandırır. 
Yüzü yumuşatır ve gözenekleri temizler. Bakterilere karşı etkilidir. Sivilce oluşumunu yok eder ve sivilce 
izlerini giderir.  

 

Hint Yağlı Sabun:  

İçerdiği yüksek orandaki mineral ve besin değerleri ile cildin yağ oranını dengeler, cildin ve 
saçların parlaklığını arttırır, Saçların hızlı uzamasına yardımcı olur. Kepeğe karşı etkilidir, saç 
dökülmesini engellemeye yardımcı olur. Saçlara parlaklık kazandırır. Ölü hücrelere karşı derinlemesine 
temizleme sağlar.  

Sabun içeriğindeki yağlarda A, E, C, K ve Omega 6 vitaminleri açısından zengindir. Ayrıca bol 
miktarda manganez, magnezyum, bakır, potasyum, demir, çinko, selenyum ve kalsiyum içerir. Kolajen 
üretimini hızlandırır, saç diplerinin güçlenmesine ve saç tellerinin sağlıklı uzamasına yardımcı olur. 
Sivilce ve yara izlerinin ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Nemlendirici etkisi yapar, saçları ve cildi 
yumuşatır. Kaş ve kirpikleri besler. 
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Ihlamur Sabunu:  

Hassas cildiniz varsa günlük temizlik için ıhlamur sabunu kullanabilirsiniz. Ciltteki kaşıntıları 
gideren sabun; cildi dinlendirir, tazeler ve saçların daha parlak ve bakımlı görünmesini sağlar. 

 

Isırgan Otu Sabunu;  

İçeriğinde yüksek oranda C vitamini ve organik asitler bulunmasından dolayı hücre yenilemesine 
yarar sağlamaktadır. Ayrıca ciltte meydana gelen egzama, sedef gibi rahatsızlıkları; vücut ısısını 
dengelediği için oluşmasını engellemektedir. 

 

Jojoba Sabunu;  

E vitamini açısından zengin olan jojoba bitkisinde elde edilerek üretilmektedir. Cildi 
derinlemesine nemlendirerek, yumuşamasını sağlamaktadır. Saç dökülmesine, derinin kuruyarak 
dökülmesine, kırışıklıklara ve sivilce oluşumunu engelleme de büyük faydası bulunmaktadır. 

 

Kahve Sabunu;  

Selülit giderici olarak kullanabilir ve cildinizdeki ölü hücreleri onunla atabilirsiniz. Banyo 
sonrasındaysa üzerinizde hafif bir kahve kokusu kalmasını sağlayabilirsiniz. 

 

Kakao Sabunu;  

Yaz aylarında kakao sabunu kullanarak bronzluğunuzun daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. 
Aynı zamanda vücuttaki çatlakları gidermek için de kakao sabunu kullanılır. 

 

Kantaron Yağlı Sabun;  

Kantaron sabunu yüzyıllardır insanlar tarafından kullanılan hafif yara ve yanıkların iyileşmesini 
hızlandırmak için kullanılan kantaron yağından elde edilen sabundur. Kantaron yağlı sabun iltihaplara 
ve yorgunluğa bağlı oluşan kas ve kemik ağrılarının da azalmasını sağlar. Cildi besler ve nemlendirerek 
cildin yumuşamasını sağlar. Bakterilere ve mikroplara karşı etkin bir koruyucudur. Cildi besler ve 
nemlendirerek yumuşatır.  

Kantaron sabunu ile cildinizi temizlerken doğanın nimetlerinden de yararlanmanızı sağlar. Hücre 
yenileyici olarak bilinen bitkisel yağlar içerisinde önde gelen kantaron yağı ile hazırlanan sabunlar cildin 
onarılmasını ve ölü hücrelerden arındırılmasına katkı sağlar. Yeni hücrelerin hızlıca çıkmasını da 
sağlayarak mükemmel yatıştırıcılık özelliğine de sahiptir. Kantaron sabunu içerisinde cildinizin nem 
dengesini sağlayan özel yağlara sahip olduğundan cildinizi koruyucu bir etkisi de vardır. Cilt sağlığı 
açısından çok önemli olan kantaron sabunu cildi güzelleştirir ve korur. Saçların sağlıklı ve dolgun 
olmasını sağlar. Cilt lekeleri ve pürüzsüz bir cilt için kullanılır. 

 

Karanfil Sabunu;  

Eğer zamanın izlerini yüzünüzden silmek istiyorsanız karanfil sabunu kullanın. Çünkü 
içeriğindeki etken maddeler nedeniyle kırışıklığı azaltır. Orta yaşlardan itibaren kullanabileceğiniz 
karanfil sabununu yüzünüzde ve vücudunuzda kullanabilirsiniz. Üst bacaktaki çatlakları ve sarkmaları 
engeller. 
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Karınca Yağı Sabunu;  

Çok denk gelinen bir sabun olmasa da karınca yağı sabununu istenmeyen tüylerden kurtulmak 
için deneyebilirsiniz. Özellikle ağda ya da epilasyon sonrasındaki günlerde kullanılması tavsiye edilir. 

 

Kastil Sabunu; 

Zeytinyağı sabunlarından kastil sabunu cilde zarar vermek bir yana fayda sağlayarak en büyük 
kurtarıcıdır. İçeriğindeki A ve E vitaminleri gibi antioksidanlarla cildin nefes almasını sağlarken ölü deri 
hücrelerinin doğal olarak atılmasını destekler. 

Kastil sabunu hem cilt temizliğinde hem de ev temizliğinde kullanılan bir sabun çeşididir. 
İçerisinde zeytinyağı, hindistan cevizi yağı gibi birçok çeşit faydalı yağ bulunduran kastil sabunu; saç 
temizliği, vücut temizliği, günlük el sabunu ve ev temizliğinde kullanabileceğiniz sabun çeşididir. 

 

Kayısı Sabunu;  

Yüksek oranda nemlendirici ve canlılık verici özelliği bulunmaktadır. İçerisinde bulunan A 
vitamini sayesinde hücreleri yeniler; cildinize doğal parlaklık, yumuşaklık ve parlaklık kazandırır. Saç 
dökülmelerine ve kepek oluşumunu engeller. Tüm cilt problemlerine karşı faydalıdır. Cilt hücrelerini 
besler ve cildin ideal nem oranını ayarlar. 

 

Keçi Sütü Sabunu; 

 Yüzünüzü ve vücudunuzu nemlendirir. Temizler, ipeksi bir yumuşaklık verir. Aloe Vera ve E 
Vitamini ile cildinizi nemlendirmek ve beslemek için kullanılır. İnsan vücudundaki siyah noktaları 
temizlemektedir.  

 

Kekik sabunu;  

Kekik bitkisi doğal olması sebebiyle saçta oluşan kepeğe iyi gelir. Akne ve mantara karşı 
etkilidir. Gözenek problemi yaşayanlar için etkili bir sabundur. Siyah nokta gibi problemlere karşı 
faydalıdır.  

Mantar rahatsızlıklarına iyi gelir. Eğer romatizmal ağrılarınız varsa kekikli sabun kullanabilirsiniz. 
Saç diplerini canlandırıp saç derisini iyileştiren kekik sabununu sadece cildi temizlemek için bile 
kullanabilirsiniz. 

 

Kına Sabunu:  

 Cildinizin çok zayıfladığını ve yeterince bakım yapamadığınızı düşünüyorsanız kına sabununu 
kullanabilirsiniz. 

 

Kil sabun;  

İçerdiği özler sayesinde cilt bakımında çok yönlü bir sabundur. Derin bir temizleyici olup kiri 
epidermisin derinliklerinden çıkarır. Cildi besler, sağlıklı bir görünüm kazandırır. Özellikle siyah 
noktaların giderilmesinde etkilidir. 
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Kükürt Sabunu;  

Yağlı ciltler için ideal bir sabundur. Fazla yağlanmayı gidererek, akne ve sivilce oluşumunu 
hafifletmektedir. Ciltte biriken ölü hücreleri derinlemesine temizleyerek, pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı 
sağlamaktadır. Cilt tonunu dengelemektedir. 

 

Lavanta sabunu;  

Lavanta sabunu ciltte akne, sivilce gibi sorunları ve saçlarda oluşan kepeklenmeyi giderir. 
Sabunun içinde bulunan lavanta yağı, sinirleri yatıştıran terapi etkisi uyandırır. Bu sebeple kullanıcılara 
ferahlık hissi sağlar. Sabunda bulunan ferahlatıcı etki, uzun süreli kullanımlarda sinirleri yatıştırır, 
uykusuzluğu ve depresyonu azaltır. Bedenin rahatlamasına etki eder. Zona hastalığı üzerinde olumlu 
etkilere sahiptir. Saçlara canlılık verir, yanıklarda, doku bozulmalarında ve sivilcelerde tedavi edici 
özelliktedir. İltihaplanmaları önleyici, hücre yenileyici ve sinirleri yatıştırıcı özellikleri vardır. İçeriğinde 
bulunan lavanta yağı sebebiyle, cildi tahriş etmeden antiseptik özelliği sayesinde doğal koruma etkisi 
gösterir. Ferahlatıcı ve rahatlatıcı özelliğiyle, hoş kokusu ve uyarıcı etkisiyle cilde canlılık ve tazelik verir. 
Vücutta oluşan kokuları giderir. Ciltte kalıcı yumuşaklık oluşmasına neden olur. Lavanta sabunu cildi ve 
saçları tonik etkisiyle temizler, ciltte yağ dengesini sağlayarak, doğal bir koruma etkisi gösterir. 

 

Limon Sabunu:  

Eğer cildinizin ve saçlarınızın sık sık yağlanmasından şikayetçiyseniz limon sabununu 
deneyebilirsiniz. Cildin yağ dengesini kurabilen limon sabunu gözenekleri açar ve daha sıkı bir cilde 
sahip olmanızı sağlar. Limon sabunu kullanarak sivilcelerinizi kontrol altına alabilir ve nasırlardan 
kurtulabilirsiniz. 

 

Menekşe Sabunu;  

Saç bakımı için son derece faydalı bir sabundur. Kuru saçların derinlemesine 
nemlendirmektedir. Cilt problemleri bulunan kişiler için tavsiye edilmektedir. Cildi derinlemesine 
temizleyerek, lekelerin ve sivilcelerin giderilmesini sağlamaktadır. Cildi nemlendirir, parlaklık verir ve 
canlandırır. 

Menengiç Sabunu;  

Saçı besleyerek, kepek oluşumunu ve kaşıntıyı önler. Sivilceleri kurutarak hafiflemesini sağlar. 

 

Nane Sabunu;  

Vücudu ferahlatmaktadır. Hamile bayanların göğüslerini bu sabun ile yıkayarak masaj yapmaları 
sonucu sütlerini artırdığı bilinmektedir. 

 

Papatya Sabunu;  

İltihap giderici etkisi sayesinde ciltte meydana gelen akne oluşumlarını tedavi etmektedir. Bunun 
dışında içeriğinde bulunan etkin maddeler sayesinde cildin canlanmasını ve doğal parlaklığını 
kazanmasını sağlamaktadır. Cildinizi papatya sabunu ile yıkayarak yaklaşık 2 dakika sonra durulamanız 
halinde cildinizin ferahlamasını sağlayacaktır. 

 Papatya çiçeklerinden elde edilen yağdan üretilen papatya sabunu düzenli kullanıldığında cildi 
güzelleştirir, cildin parlaklığını geri kazanmasına ve saçların güçlenmesine yardımcı olur. 
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Pirinç Sabunu; 

Banyoda, el ve yüz temizliğinde ve günlük kullanıma uygundur. Saçların güçlenmesini sağlar, 
zararlı güneş ışınlarından cildi korur, cildin daha parlak görünmesini sağlar, iltihapların iyileşmesinde 
etkili olur, sivilce oluşumunu engeller, kırışıklıkları giderir. 

Pirinç sabunu hem cildi derinlemesine temizleyen hem de cildi beyazlatan bir sabundur. Aynı 
zamanda ciltteki yağları temizleyen sivilce ve siyah nokta oluşumunu ve çoğalmasını önleyen bir 
sabundur. 

 

Safranlı Sabun; 

Ciltteki kaşıntıları ve sivilceleri yok eder. Hoş kokuludur, kötü vücut kokularını yok eder. Sinirleri 
uyarmasıyla vücuda dinçlik, kuvvet ve sağlık verir. Saç dökülmesini engeller. 

 

Salyangoz Sabunu;  

İçeriğinde bulunan allatoin sayesinde hücre yenilenmesini hızlandırmaktadır. Ayrıca cildin 
yaşlanmasına sebep olan serbest radikaller ile savaşarak cildin genç, canlı ve yumuşak kalmasını 
sağlamaktadır. 

 

Sarımsak Sabunu;  

Sabun denilince aklınıza mis gibi güzel kokular geliyorsa bunu bir kenara bırakın ve sarımsak 
sabununu deneyin. Bildiğimiz sarımsak kokusunu taşımayan sarımsak sabununu kullanarak saç 
dökülmesini engelleyebilir, yeni saçların çıkmasını hızlandırabilirsiniz. 

Sarımsak sabunu en çok tercih edilen ve en çok bilinen sabun çeşitlerinden biridir. Sarımsak 
sabunu özellikle saç dökülmelerine karşı birebir olan bir sabundur. Saç dökülmelerine karşı içerisinde 
birçok kimyasal madde içeren bakım ürünleri yanı sıra sarımsak sabunu kullanmanız saçlarınızın hem 
gür, parlak ve sağlıklı olması sağlayacak hem de saç dökülmesin de gözle görülür bir etki oluşturacaktır. 

 

Tarçın sabunu;  

Sinirleri sakinleştirir, kasları yumuşatır ve vücudu rahatlatır. Aşırı terlemeyi önlemektedir. Cilde 
ve saça doğal parlaklığını geri kazandırmaktadır. Ciltte meydana gelen yara ve çatlakların tedavisinde 
yararlıdır. Düzenli ve uzun süreli kullanımlarda dudakları dolgunlaştırmaktadır. 

İçeriğindeki tarçın ekstresi ve tarçın özleri banyonuzu SPA etkisi ile keyfe dönüştürür. Tarçın 
sabunu ile yapacağınız sıcak su banyosu, gün boyu yaşadığınız stresi atmanızı sağlar. Tamamen 
bitkisel yağlardan elde edilen tarçın sabunu, cildinizi pamuksu bir görünüme kavuştururken istenmeyen 
cilt rahatsızlıklarının da giderilmesine destek olur. 

 

Üzüm Çekirdeği Sabunu;  

Kılcal damarların onarılmasını sağlayarak vücudun diri ve zinde kalmasını sağlamaktadır. 
Ayrıca kan dolaşımını hızlandırarak selülit oluşumunu engellemektedir. 

İçerisinde üzüm çekirdeği yağı bulunan bu sabun hem saçlarınız hem de cildiniz için pek çok 
fayda sağlamaktadır. Üzüm çekirdeği sabunu saçlarınızın dökülmesine engel olur ve güçlenmesini 
sağlar. Kan dolaşımınızı hızlandırır ve bu da saç dökülmesinin önünü kesen etkenlerden biridir. Bunun 
yanı sıra cildinizde de kırışıklıkların ve mimik çizgilerinin azalmasında önemli bir etkiye sahiptir. 
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Vanilya Sabunu;  

Cildi besleyerek, rahatlamasını, parlaklığını ve yumuşaklığını geri kazandırır. Uyarıcı etkisinden 
dolayı stresi vücuttan uzaklaştırmaktadır. Antiseptik içeriği nedeniyle mikropları temizler. 

 

Yasemin Sabunu;  

 Cildi gençleştirir. Yeni hücrelerin çıkmasına yardımcı olur. 

 

Yılan Yağı Sabunu;  

Kulağa değişik gelse de bu sabunun yılan yağından yapıldığı gerçek. Özellikle Türkiye’de üretilip 
Avrupa ülkelerine ihraç edilen yılan yağı sabunu saç dökülmelerini oldukça azaltır. 

 

Yosun Sabunu;  

Selülit oluşumunun önlenmesinde ve tedavisinin yapılmasında etkili bir sabundur. Cildi zinde 
tutarak, sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Yağlı ciltler için özellikle tavsiye edilmektedir. Sivilce oluşumuna 
da faydalı olmaktadır. Özellikle üst bacaklara köpüğünü masaj yaparak uyguladığınızda portakal kabuğu 
görünümünü azaltır. 

 

Zahterli sabunu; 

Antiseptik oluşu sayesinde derideki birçok hastalığa, gelir. Egzama ve mantara bire birdir. Sedef 
hastalığına iyi gelmektedir. Ergenlik sivilcelerini yok eder. Derideki gözenekleri açar ve rahatlatır. Cilt 
üzerindeki siyah noktaları temizler. 

 

Zencefil sabunu;  

Daha gergin görünen, alerjilerden arınmış bir cilt istiyorsanız zencefil sabunu kullanabilirsiniz. 

 

Zerdeçal Sabunu; 

Zerdeçal sabunu ile yüzünüzü temizlediğiniz de tonik etkisi sağlar. Cildinizi temizleyen ve 
cildinizi onaran bir antiseptiktir. Cildinizde bulunan renk farklılıklarını zerdeçal sabunu ile giderip 
yüzünüze canlılık kazandırabilirsiniz. 

 

Zeytinyağı Sabunu;  

Besleyici ve nemlendirici etkisi sayesinde cildin yumuşak ve taze kalmasını sağlamaktadır. 
Cildin günlük temizliği için rahatlıkla kullanılabilen bir sabundur. Saç derisini içeriğinde bulunan E 
vitamini sayesinde besler ve parlaklık verir. Saçlarınızı yumuşatarak taranmasını kolaylaştırır. Saçların 
elektriklenmesini önler. Saçlarınızın parlaklığını arttırır. Kepeğe neden olmaz. Besleyicidir ve saçlarınızı 
daha hızlı uzatır. Saçlardaki dökülmeleri önleyici özelliği vardır.  

Elma sirkesiyle birlikte kullanıldığında saçınızın sertlik sorununu giderir. Saç olmayan 
noktalarda bile saç çıkarıcı etkisi vardır. Zeytinin içeriğindeki tüm faydalı mineralleri bünyesinde 
barındıran zeytinyağlı sabun, çok eski çağlardan bu yana özellikle kadınların saç ve cilt güzelliği için 
kullandıkları doğal bir çözümdür. 


