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ATELIERUL MESTESUGARESC SC DOMNICA AGROFERM PFG SRL 

 
 
SC DOMNICA AGROFERM PFG SRL detine un atelier mestesugaresc de productie sapun natural realizat prin 
metoda tradiţională la rece care păstrează proprietăţile active ale plantelor, uleiurilor vegetale, uleiurilor 
esenţiale folosite, este manufacturat şi ambalat manual şi este 100% pur şi natural.  
 
Fabricam manual sapun natural solid, 10 retete diferite, săpun 100% pur si natural. Sapunurile conțin uleiuri 
vegetale si sunt făcute prin metoda la rece, adică uleiurile și unturile sunt doar încălzite pentru a se putea 
topi, și nu fierte, astfel incat pastreaza in compozitie toate ingredientele hidratante, glicerina si uleiurile 
esentiale, care ajuta pielea din interior, toate proprietățile benefice. În produsul final, în urma procesului de 
saponificare și după perioada de uscare de câteva săptămâni, obținem un săpun extrem de blând și eficient 
care conține glicerină. Aceasta are abilitatea de a atrage umiditatea din atmosferă în piele, hidratând-o și 
împiedicând uscarea ei. 
 
Ele nu contin substante chimice de tipul conservantilor sau cele utilizate pentru a conferi culoare, parfum si 
longevitate. Toate produsele sunt pure si naturale 100%, fără substanțe chimice nocive, fără aditivi 
chimici, fără coloranţi artificiali, arome si parfumanti artificiali, sintetice, fără conservanţi, fără parabeni, 
fără agenţi chimic de spumare, fără detergenţi chimici, fără derivate petrochimice, fara derivati petrolieri, 
fără surfactanţi, fără alcool, fără SLS sau alte substante nenaturale.  
 
Datorita ingredientelor sale 100% pure si naturale, sapunul este lipsit de efecte nocive. Săpunul curăță în 
profunzime epiderma de impurități și sebum. În plus, pe lângă o curățare minuțioasă, acesta oferă și o 
îngrijire delicată, dar eficientă pielii.  Sinergia unturilor, uleiurilor naturale, uleiurilor esentiale si a celorlalte 
ingrediente acţionează într-un mod complex asupra pielii, conferindu-i hidratare, reglarea secreţiei de 
sebuum, tonus, netezire şi catifelare. 
 
Toate sapunurile noastre sunt certificate EU. Pe viitor dorim sa extindem gama si sa oferim si o plaja variata 
de cosmetice.  
 
Culorile sapunurilor sunt culori naturale, se datorează în exclusivitate ingredientelor folosite: infuzii de 
plante, diferite uleiuri, unturi, argile sau sucuri de legume. Datorită ingredientelor naturale culoarea 
sapunului poate varia în timp și chiar de la o șarjă la alta.  
 
Greutatea sapunului poate varia datorită procesului de tăiere care este manual și datotită maturării (prin 
maturare se elimină apa și astfel săpunul devine mai ușor). Cu cat un săpun este mai maturat, cu atât se 
consumă mai greu. 
 
Mireasma naturala, pura, răcoritoare, proaspătă, revigoranta, nobila, suava, elegante se datorează în 
exclusivitate uleiurilor esenţiale naturale folosite, este obținuta exclusiv din combinații de uleiuri esențiale, 
plus uleiurile si unturile folosite si alte ingrediente utilizate, fiecare ingredient isi lasa o amprenta asupra 
sapunului. 
 
Ingredientele utilizate sunt unturi şi uleiuri presate la rece, nerafinate si rafinate, atent selecţionate pentru 
a păstra intacte principiile active. Sinergia uleiurilor esenţiale combinate în proporţii echilibrate pentru a 
emana un parfum suav, delicat şi catifelat. Săpunurile Domnica sunt proaspete, tonice, produse manual din 
ingrediente naturale, netestate pe animale, tolerate excelent de piele.  
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Acestea au la bază surse vegetale valoroase, precum:  

 uleiurile si unturile vegetale saponificate de baza folosite sunt: ulei de masline virgin si extravirgin, 
ulei de cocos, ulei de palmier, ulei de samburi de struguri, ulei de rapita, ulei de ricin, unt de shea, 
unt de cacao, ulei de orez, ulei de migdale dulci, vitamina E.  

 acestea sunt imbogatite, in functie de reteta, cu: argila, uleiuri esentiale, ulei de galbenele, ulei de 
avocado, ulei de argan, ulei de macadamia, ulei de germeni de grau, ulei de canepa.  

 de asemenea retetele sunt imbogatite cu uleiuri esentiale naturale: de lavanda, de rozmarin, de 
bergamot, patchouli, menta, tea tree, portocale, lemn de trandafir, lemongrass, cuisoare, 
scortisoara 

 Alte ingrediente: argila, sare, lapte de capra, cafea, scortisoara, suc proaspat de castraveti, suc 
proaspat de morcov, infuzie de musetel, infuzie de galbenele. 

 
 
 
Tipurile de sapun produse de atelierul Domnica 
 

1. Sapun de lavanda 90gr±5gr 

Notificare CPNP: 3831275/17.11.2021 
Descriere si utilizare: sapunul de lavanda este un săpun emolient, hidratant, saponificat din uleiuri naturale, 
cu parfum delicat şi relaxant de levănţică. Săpunul poate fi folosit atât pentru faţă cât şi pentru corp. Este 
un săpun hrănitor pentru piele datorită prezenţei uleiurilor nerafinate si rafinate cu proprietăţi antioxidante 
şi regenerante a colagenului, a vitaminei A, E, B2, B6 şi a mineralelor 
binefăcătoare din aceste uleiuri. 
 
Ingrediente: ulei de masline saponificat, ulei de palmier 
saponificat, ulei cocos saponificat, ulei de ricin saponificat, unt de 
shea saponificat, unt de cacao saponificat, ulei de migdale dulci 
saponificat, ulei de orez sabonificat, ulei de samburi de struguri 
sabonificat, ulei de rapita saponificat, vitamina E, argila, apa 
distilata, ulei de migdale dulci, ulei esential de lavanda, ulei esential 
de patchouli, ulei esential de bergamota. 
 
Uleiul de Migdale dulci – este bogat în vitamina A, B şi E, magneziu, calciu şi zinc, acizi graşi, hidratează 
pielea, calmează iritaţiile, pruritul şi inflamaţiile pielii, o hrăneşte, o face moale, suplă şi fină. Este un ulei 
delicat, pătrunde uşor în piele, este absorbit imediat şi nu blochează porii. Cicatrizează rapid pielea crăpată, 
uscată şi iritată, regenerează pielea şi o împrospătează, redându-i aspectul proaspăt, tânăr şi strălucitor. 
Datorită conţinutului său bogat în zinc, tămăduieşte pielea, are efect emolient, regenerant. Este indicat 
pentru tenul acneic, dizolvă sebumul, deblocând porii şi nepermiţând astfel formarea acneei. 
 

2. Sapun cu morcov si ulei de galbenele 90gr±5gr 

Notificare CPNP: 3831285/17.11.2021 
Descriere si utilizare: Sapunul cu morcov este un săpun emolient, blând, hidratant, cu proprietati calmante, 
antiinflamatoare, cicatrizante, antibacteriene, reepitelizante datorită Uleiului de Gălbenele, şi a Sucului de 
Morcov proaspăt, dar şi a untului de cacao şi a untului de Shea care sporesc, prin efectul lor sinergic, 
calităţile terapeutice ale săpunului. Atât florile de Gălbenele cât şi Sucul de Morcov conţin caroten, 
Provitamina A, care este un regenerant remarcabil al pielii. Săpun natural recomandat pentru ten sensibil, 
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uscat sau cu probleme, dar şi pentru îngrijirea corporală. Este un săpun hrănitor pentru piele datorită 
compoziţiei sale speciale cu uleiuri ce au proprietăţi antioxidante şi regenerante, de refacere a colagenului, 
dar şi nutrienţi şi vitamine importante, cum ar fi vitaminele A, E, B2, B6. Vitamina A, care hrănește pielea cu 
substanțe nutritive și o hidratează intens, eliminând senzația de uscăciune. Săpunul ajută la regenerarea mai 
rapidă a celulelor epidermei și este potrivit pentru toate tipurile de piele. 

 
Ingrediente: ulei de masline saponificat, ulei de 
palmier saponificat, ulei cocos saponificat, ulei de 
ricin saponificat, unt de shea saponificat, unt de 
cacao saponificat, ulei de migdale dulci saponificat, 
ulei de orez sabonificat, ulei de samburi de struguri 
sabonificat, ulei de rapita saponificat, vitamina E, 
argila, suc de morcov, ulei de galbenele, ulei esential 
de lavanda, ulei esential lemongrass, ulei esential 
tea tree. 
 
Sucul de Morcov proaspăt stors este intens 
vitaminizant, hrănitor, regenerant, aduce pielii un 
aport de vitamina A şi betacaroten, 

conţine Vitaminele A, B, C, provitamina A (caroten), săruri minerale - fier, fosfor, calciu, sodiu, potasiu, 
magneziu, o esenţa enzimatică (carotina), este un antioxidant ce ajută la neutralizarea radicalilor liberi și 
previne îmbătrânirea epidermei. Untul de shea nerafinat, untul de cacao, uleiul de de cocos şi 
de palmier sunt recunoscute ca hidratante, hrănitoare şi emoliente pentru orice tip de piele. Aceste uleiuri 
conţin importante cantităţi de Vitamina A şi E, sunt cicatrizante şi calmante pentru pielea iritată, uscată sau 
degradată. 
 
 

3. Sapun cu sare de mare 100gr±5gr 

Notificare CPNP: 3831289/17.11.2021 
Descriere si utilizare:  sapunul cu sare de mare stimulează 
circulația sângelui la nivelul pielii, este regenerant, nutritiv, 
detoxifiant, potrivit pentru păr si corp, dar depinde și de tipul 
pielii. După aplicare, se lasă să acționeze apoi se masează, 
apoi se clătește. Nu se recomandă pentru pielea cu 
zgârieturi, tăieturi și răni deschise. A se evita contactul cu 
ochii! Se recomandă pentru igiena personală. Exfoliant fin.  
 
Ingrediente: ulei de masline saponificat, ulei de palmier 
saponificat, ulei cocos saponificat, ulei de ricin saponificat, 
unt de shea saponificat, unt de cacao saponificat, ulei de migdale dulci saponificat, ulei de orez sabonificat, 
ulei de samburi de struguri sabonificat, ulei de rapita saponificat, vitamina E, argila, sare de mare, apa 
distilata, ulei de ricin, ulei esential de lavanda, ulei esential patchouli. 
 
Sarea de mare imprumuta sapunurilor proprietati terapeutice si un placut miros ce te duce cu gandul la 
mare, fiind in acelasi timp detoxifianta, cicatrizanta, exfolianta. Sarea marina elimina toxinele si nu usuca 
pielea. De asemenea, contine un complex de macroelemente (sodiu, potasiu, magneziu, calciu) si 
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microelemente biologic active (litiu, fier, crom, iod etc.). Acestea stimuleaza circulatia sanguina si redau 
tonusul pielii.  
 
 

4. Sapun cu castravete si ulei de argan 90gr±5gr 

Notificare CPNP: 3831242/17.11.2021 
Descriere si utilizare: Ingredientul principal este sucul de 
castravete, completat în mod armonios cu uleiul de argan. 
Datorită proprietăţilor pe care le are castravetele, şi pe care 
le aduce în această compoziţie, Săpunul este răcoritor, 
regenerant, revigorant, intens hidratant, uşor astringent, 
antiseboreic. Conferă prospeţime şi luminozitate tenului, 
ajută la eliminarea punctelor negre şi a acneei, curăţă eficient 
porii, catifelează pielea.  
 
Acest sapun iti rasfata simturile intregului corp cu un miros 
fresh, revigorant, lasandu-ti pielea hidratata si frumos 
parfumata, insotita indelung de acea senzatie de “curat”. 

Aceasta leguma confera o combinaţie unica de nutrienţi care ne ajută să ne menţinem hidrataţi, să scăpăm 
de toxine şi, mai ales, să ne împrospatam pielea, in special pielea sensibilă. Castravetele este recunoscut a 
fi plin de “minerale bune” pentru piele, cum ar fi magneziul, potasiul şi siliciul.   
 
Ingrediente: ulei de masline saponificat, ulei de palmier saponificat, ulei cocos saponificat, ulei de ricin 
saponificat, unt de shea saponificat, unt de cacao saponificat, ulei de migdale dulci saponificat, ulei de orez 
sabonificat, ulei de samburi de struguri sabonificat, ulei de rapita saponificat, vitamina E, argila verde, suc 
proaspăt de castravete cu pulpă şi coajă, ulei de argan, ulei esential de rozmarin, ulei essential lemongrass. 
 
Uleiul de argan este bogat în acizi grași polinesaturați, terpenoide, carotenoizi si vitamina E, care îi oferă 
proprietăți cosmetice excelente. Este un ulei extrem de hidratant si nutritiv, ideal pentru tenul matur.  
 

5. Sapun cu avocado si musetel 90gr±5gr 

Notificare CPNP: 3831214/17.11.2021 

Descriere si utilizare: Un sapun bogat, cremos, ce face o spuma placuta. Uleiul de avocado hraneste pielea. 
Infuzia de musetel este calmanta, relaxanta si cu efect tamaduitor. Este destinat tuturor tipurilor de piele. 

 
Ingrediente: ulei de masline saponificat, ulei de palmier saponificat, 
ulei cocos saponificat, ulei de ricin saponificat, unt de shea 
saponificat, unt de cacao saponificat, ulei de migdale dulci 
saponificat, ulei de orez sabonificat, ulei de samburi de struguri 
sabonificat, ulei de rapita saponificat, vitamina E, argila verde, 
infuzie musetel, ulei de avocado, ulei esential de lavanda, ulei 
esential de rozmarin. 
 
Muşeţelul – conţine compuşi naturali, cum ar fi amino-acizi, 

antioxidanţi, flavonoide, complxul de vitamine B, uleiuri volatile, etc., ce au acţiune antibacteriană, 
antimicrobiană, antifungică, antioxidantă, anti-inflamatorie, antiseptică, regenerantă, cicatrizantă, 
calmantă, hipoalergenă, emolientă, hidratantă, nutritivă.  
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6. Sapun cu cafea si scortisoara si ulei de migdale si de canepa 90gr±5gr 

Notificare CPNP: 3831230/17.11.2021 

Descrierea produsului: săpun antimicrobian, creat prin combinarea ingredientelor naturale, care 

protejează pielea, cu ingrediente care au puternic efect de curățare. Este foarte potrivit si pentru pielea 
obosita sau aspra, scortisoara antioxidanta alaturi de uleiurile alese hidratand pielea in cel mai placut mod 
cu putinta, stimuland circulatia si tonificand tesuturile. Scorţişoara este antioxidantă, dă fermitate pielii şi 
are un efect anticelulitic lăsând o piele catifelată şi foarte fină. 

 
Ingrediente: ulei de masline saponificat, ulei de palmier 
saponificat, ulei cocos saponificat, ulei de ricin saponificat, unt 
de shea saponificat, unt de cacao saponificat, ulei de migdale 
dulci saponificat, ulei de orez sabonificat, ulei de samburi de 
struguri sabonificat, ulei de rapita saponificat, vitamina E, cafea, 
ulei de canepa, ulei de migdale, ulei esential de scortisoara, ulei 
esential de portocala, ulei esential de cuisoare, ulei esential de 
lavanda, sortisoara macinata. 
 
Acest sapun este parfumat cu uleiuri esentiale de scortisoara 

(stimulant si tonic), cuisoare (folosit pentru a calma arsurile si zgarieturile) si lavanda (proprietati cicatrizant 
cutanat, antiseptic, antiviral, antibacterian, antispastic, regenerant celular, insecticid, tonic, sudorific, 
odorizant cutanat, sedativ, calmant, analgezic, antidepresiv). 
 
Uleiul de cânepă poate fi utilizat pentru toate tipurile de piele deoarece: hidratează pielea uscată; reglează 
secreţia de sebum şi echilibrează funcţionarea glandelor sebacee pentru tenul gras; oferă lipidele care 
lipsesc în cazul tenului sensibil; previne apariţie ridurilor în cazul tenului matur. 
 
 

7. Sapun cu unt de shea si cafea 90gr±5gr 

Notificare CPNP: 3831259/17.11.2021 
Descrierea produsului: săpunul unt de shea si cafea este un săpun complet natural, pur, cu un parfum 
rafinat, senzual, o atingere proaspătă, plăcută, tonică, hidratantă şi 
purificatoare. Minunatele unturi preţioase de shea, de cacao şi de 
cocos care sunt puternic hidratante şi emoliente. 
 
Ingrediente: ulei de masline saponificat, ulei de palmier saponificat, 
ulei cocos saponificat, ulei de ricin saponificat, unt de shea 
saponificat, unt de cacao saponificat, ulei de migdale dulci 
saponificat, ulei de orez sabonificat, ulei de samburi de struguri 
sabonificat, ulei de rapita saponificat, vitamina E, cafea, unt de 
shea, ulei esential de scortisoara, ulei esential de chimen, ulei 
esential de cuisoare, ulei esential de bergamot, cafea macinata. 
 
Acest sapun este parfumat cu uleiuri esentiale de scortisoara (stimulant si tonic), cuisoare (folosit pentru a 
calma arsurile si zgarieturile) si chimen (proprietati antiseptice si astringente). 
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8. Sapun de trandafir si ulei de canepa 90gr±5gr 

Notificare CPNP: 3831268/17.11.2021 
Descrierea produsului: Este recomandat pentru ingrijirea pielii, in special a pielii mature, lipsite de vitalitate, 
pentru a recâstiga elasticitatea si suplețea ei. Este potrivit pentru orice tip de piele, ajută la intinerirea pielii 
mature, ridate, fiind stimulent de regenerare celulara. Gălbenele au proprietăţi antibacteriene, antimicotice, 
antiseptice, anti-inflamatoare, cicatrizante, regenerante. Iar uleiul de gălbenele aduce un plus de hidratare, 
emoliere, efect calmant asupra pielii. 

 
Ingrediente: ulei de masline saponificat, ulei de palmier 
saponificat, ulei cocos saponificat, ulei de ricin saponificat, 
unt de shea saponificat, unt de cacao saponificat, ulei de 
migdale dulci saponificat, ulei de orez sabonificat, ulei de 
samburi de struguri sabonificat, ulei de rapita saponificat, 
vitamina E, argila, infuzie galbenele, ulei de canepa, ulei 
esential de lemn de trandafir. 
 
Trandafirul are peste 300 substanțe active, efectele sale 
curative datorându-se conținutului de acid citric, 
flavonoide, saponozide, steroli, cianină, fructoză, acid malic, 

sucroză, tanin, vitaminele A, B, C, D, E, P și K, calciu, fosfor, fier, ulei volatil, geraniol, citronelol, quercitină si 
coloranți antocianici prezenți in petale. Citronelol-ul s-a dovedit a avea cel mai mare efect antioxidant 
(34.2%), iar geraniol-ul si eugenol-ul au efect antibacterian.  
 
 

9. Sapun cu lapte de capra si ulei de macadamia 90gr±5gr 

Notificare CPNP: 3831250/17.11.2021 
Descrierea produsului: cremos, nutritiv, reîntineritor, restructurant, antioxidant, hidratant, emolient, 
balsamic, foarte hrănitor pentru piele. Laptele de capră este hipoalergenic şi acţionează ca un balsam 
hrănitor asupra pielii. Din acest motiv, dermatologii îl recomandă 
pentru persoanele alergice, cu piele sensibilă, acnee sau dermatoze. 
Are proprietăţi anti-inflamatorii, calmante pentru tenul cuperozic. 
Este un excelent hidratant, vitaminizant şi hrănitor al pielii. Acidul 
lactic exfoliază foarte blând pielea, înlăturând celulele moarte şi 
stimulând producerea de colagen şi restructurarea celulară. Este 
ideal pentru pielea uscată, matură, cu tendinţă de ridare, datorită 
excelentei puteri de hidratare. Conţine cantităţi mari de proteine, 
vitamina A, B, C şi D, coenzima Q10. 
 
Ingrediente: ulei de masline saponificat, ulei de palmier saponificat, 
ulei cocos saponificat, ulei de ricin saponificat, unt de shea saponificat, unt de cacao saponificat, ulei de 
migdale dulci saponificat, ulei de orez sabonificat, ulei de samburi de struguri sabonificat, ulei de rapita 
saponificat, vitamina E, argila, lapte de capra, ulei de macadamia, ulei esential de portocala, ulei essential 
de patchouli. 
 
Laptele de capră are o compoziţie unică cu multe substanţe nutritive, este bogat în minerale: calciu, fosfor, 
zinc, seleniu, acizi graşi esenţiali. Are excelente proprietăţi nutritive, hidratante, emoliente. Conţine acizi 
alfa-hidroxizici, care au rol de regenerare şi restructurare a celulelor, grăsimi naturale care fac pielea fină şi 
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catifelată. Alfa-hidroxizii pătrund în straturile superioare ale pielii, ale epidermei şi ale dermei, exfoliind 
delicat celulele moarte, stimulând procesul natural de regenerare şi refacere a pielii. În acest fel, tenul devine 
fin, neted, suplu, tonifiat. Acizii alfa-hidroxizici ajută şi la refacerea pielii expuse la soare. Seleniul previne şi 
el distrugerea ţesuturilor superioare ale pielii în cazul expunerii prelungite la soare. Este ştiut că PH-ul 
laptelui de capră este apropiat de PH-ul natural al pielii umane, motiv pentru care substanţele nutritive din 
lapte sunt imediat asimilate în mod natural de către piele. 
 
Uleiul de Macadamia - nutritiv, emolient, hidratant, efect antiimbatranire, atenueaza ridurile si vergeturile, 
ideal pentru pielea sensibila sau degradata. 
 

10. Sapun cu carbune si ulei de germeni de grau 90gr±5gr 

Notificare CPNP: 3831237/17.11.2021 
Descriere si utilizare: Sapunul cu carbune si ulei de germeni de grau are o actiune terapeutica excelenta, 
contine carbonati (mangan, magneziu, potasiu si sodiu) ce ii da o putere vindecatoare, excelent pentru 

tratarea eczemelor, bun pentru detoxifierea şi purificare a tenului. 
 
Ingrediente: ulei de masline saponificat, ulei de palmier 
saponificat, ulei cocos saponificat, ulei de ricin saponificat, unt de 
shea saponificat, unt de cacao saponificat, ulei de migdale dulci 
saponificat, ulei de orez sabonificat, ulei de samburi de struguri 
sabonificat, ulei de rapita saponificat, vitamina E, argila, apa 
distilata, ulei de germeni de grau, ulei esential de portocala, ulei 
esential de menta, ulei esential de tea tree. 
 

Sapun natural cu ulei de germeni de grau este pentru piele uscata si deshidratata. Bogat in uleiuri hidratante, 
cu proprietati calmante si protectoare, acest sapun delicat este potrivit pentru utilizarea zilnica. Uleiul din 
germeni de grau este recunoscut pentru proprietatile de tonifiere a pielii. Promoveaza formarea noilor 
celule, hraneste si protejeaza pielea. In plus, sapunul contine minuinatul ulei de tamaie. Acesta era utilizat 
in antichitate in cadrul ceremoniilor religioase pentru puterea divina pe care se creda ca o are. In zilele 
noastre, uleiul de tamaie este utilizat in medicina ayurvedica pentru purificarea pielii, tratarea ranilor, 
iritatiilor si inflamatiilor cronice. 
 

11. Pachet de 2 sapunuri Domnica 2x90gr±5gr 

Aceste pachete pot fi formate la alegere din sapunurile de mai sus. 
 
Noi avem pregatite urmatoarele pachete:  

 pachet numarul 1: 1 buc săpun de lavandă ~90gr ±5 gr; 1 buc săpun cu morcov și ulei de gălbenele 
~90gr ±5 gr; 1 buc cutie. 

 pachet numarul 2: 1 buc săpun de trandafir și ulei de cânepă ~90gr ±5 gr; 1 buc săpun cu castravete 
și ulei de argan ~90gr ±5 gr; 1 buc cutie; 

 pachet numarul 3:  1 buc săpun cu carbune și ulei de germeni de grâu ~90gr ±5 gr; 1 buc săpun cu 
morcov și ulei de gălbenele ~90gr ±5 gr; 1 buc cutie; 

 pachet numarul 4: 1 buc săpun cu avocado și mușețel ~90gr ±5 gr; 1 buc săpun cu unt de shea și 
cafea ~90gr ±5 gr; 1 buc cutie. 
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12. Pachet de 3 sapunuri Domnica 3x90gr±5gr 

Aceste pachete pot fi formate la alegere din sapunurile de mai sus. 
 
Noi avem pregatite urmatoarele pachete:  

 pachet numarul 1:  săpun cu cafea și scorțișoară și ulei de cânepă și migdale dulci ~90gr ±5 gr; săpun 
de lavandă ~90gr ±5 gr; săpun cu avocado și mușețel ~90gr ±5 gr; cutie. 

 pachet numarul 2:  săpun cu morcov și ulei de gălbenele ~90gr ±5 gr; săpun de trandafir și ulei de 
cânepă ~90gr ±5 gr; săpun cu untde shea și cafea ~90gr ±5 gr; cutie. 

 pachet numarul 3: conține: săpun de lavandă ~90gr ±5 gr; săpun cu morcov și ulei de gălbenele 
~90gr ±5 gr; săpun cu castravete și ulei de argan ~90gr ±5 gr; cutie. 

 
 

 
13. Pachet de 4 sapunuri Domnica 4x90gr±5gr 

Aceste pachete pot fi formate la alegere din sapunurile de mai sus. 
 
Noi avem pregatite urmatoarele pachete:  

 pachet numarul 1: săpun cu cărbune și ulei de germeni de grâu ~90gr ±5 gr; săpun de lavandă ~90gr 
±5 gr; săpun cu ulei de shea și cafea ~90gr ±5 gr; săpun cu avocado și mușețel ~90gr ±5 gr; cutie 
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 pachet numarul 2: săpun cu cafea și scorțișoară și ulei de cânepă și migdale dulci ~90gr ±5 gr; săpun 
cu morcov și ulei de gălbenele ~90gr ±5 gr; săpun cu castravete și ulei de argan ~90gr ±5 gr; săpun 
de trandafir și ulei de cânepă ~90gr ±5 gr; cutie 

 pachet numarul 3: săpun de lavandă ~90gr ±5 gr; săpun cu castravete și ulei de argan ~90gr ±5 gr; 
săpun de trandafir și ulei de cânepă ~90gr ±5 gr; săpun cu cărbune și ulei de germeni de grâu ~90gr 
±5 gr; cutie. 

  
 
Ambalarea sapunului 

Se realizeaza in folie termocontractanta astfel incat clientii sa poata vedea textura sapunului, culoarea, sa 
vada produsul fara sa fie impiedicat de ambalaj, plus eticheta.  
 
Produsele au coduri de bare. 
 
Capacitate productie 

Pe viitor in functie de cererile venite din partea clientilor suntem dispusi sa ne marim gama noastra de 
produse, inclusiv categorii de produse, dar tot in zona cosmeticelor naturale. 
 
Săpunurile naturale sunt turnate în atelierul nostru din satul Izvoru Dulce, Comuna Merei, județul Buzau, 
respectând toate regulile de igienă și tehnică corespunzătoare procedurilor de creație: de la infuzarea 
uleiurilor cu materie vegetală în recipiente potrivite, până la igiena spațiului și a ustensilelor folosite (forme, 
spatule etc.). 
 
Capacitatea noastra de productie sapun natural este de 10Kg sapun /zi (adica undeva la 100 de sapunuri), 
capacitate care poate fi foarte usor marita, avand la dispozitie dispozitivele necesare pentru o capacitate de 
100kg/zi (1000 buc sapunuri).  
 

 
Motive sa folosesti sapunul natural: 

1. Un săpun natural conține doar ingrediente 100 % naturale. Sapunul realizat prin metoda la rece, prin 
absența încălzirii permite utilizarea de uleiuri vegetale și uleiuri esențiale fără a le altera proprietățile. 
Acestea hrănesc pielea cu nutrienții de care are nevoie. 

2. Siguranta utilizarii sapunului handmade.  In sapun nu se gasesc chimicale care sa raneasca pielea sau 
care sa provoace alergii.  
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3. Săpunul din comerț conține de obicei triclosan, împreuna cu numeroase alte substanțe chimice 
dăunătoare inclusiv parabeni, petrochimicale și Sodium Laureth Sulfate (SLES). Spune „Nu” chimicalelor. 

4. Toată glicerina rezultată la saponificare este conservată, ea produce un efect hidratant incomparabil. 
Glicerina este un umectant. Aceasta este un emolient prețios care înmoaie și menține echilibrul 
hidrolipidic prin atragerea umidității asupra pielii. Nu este adăugată la o rețetă de săpun artizanal, 
aceasta  rezultă natural în urmă procesului de fabricare al săpunului. Așadar, toată glicerina naturală 
rămâne intactă, împreună cu toate beneficiile sale hrănitoare pentru piele. 

5. Sapunul Domnica utilizeaza doar grasimi vegetale. Este animal - friendly. Dacă iubești animalele, atunci 
poți să-ți iei o piatră de pe inimă. Pentru că este realizat din ingrediente naturale vegetale, săpunul 
handmade nu are nevoie să fie testat pe animale pentru a vedea dacă dă reacții alergice, nici nu are in 
compozitia sa grasimi provenite de la animale. 

6. Parfumul natural al unui sapun natural handmade este unic, mult mai puternic. Nimic nu se compară cu 
parfumul natural al unui săpun natural handmade. Oricine a folosit uleiurile esențiale pentru 
aromaterapie, poate să confirme efectele sale calmante. 

7. Prețul unui săpun natural handmade este mai mare, dar iti ofera garantia unui produs de calitate.  
 
 
Instructiuni de folosire si pastrare 

 Mod de utilizare: Se aplică pe pielea umezită, prin mişcări circulare, apoi se clăteşte bine, cu apă 
multă. 

 Mod de păstrare: Într-un loc răcoros, uscat și întunecos până la folosire. 

 Recomandat: A nu se mânca, A se evita contactul cu ochii, A se evita expunerea directă a produsului 
la razele solare, A se păstra după fiecare utilizare într-o savonieră bine drenată, de preferat de evitat 
cele din ceramică sau lemn 

 Valabilitate: Săpunul artizanal nu expiră, dar pentru a beneficia de toate proprietățile este de 
preferat a se folosi în primele 24 luni. 

 
 
Pentru mai multe poze va invitam sa accesati site-ul nostrum www.domnica.ro si pagina noastra de 
facebook 
https://www.facebook.com/Atelier-me%C8%99te%C8%99ug%C4%83re%C8%99c-de-produc%C8%9Bie-
s%C4%83pun-natural-Domnica-105555711441583 
 
Geanina PERJU 
Administrator 
0774072468 
geanina.perju@yahoo.com 
www.domnica.ro 
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