Katalog produktů

Les Classiques od
Parfemovaná přírodní mýdla
Každý den se můžete plně spolehnout na nejjemnější péči – mýdlo je vhodné pro celou rodinu.

Okrouhlé 100g mýdlo

( jednotlivě balené v průhledném obalu s perforovaným proužkem)
Levandulové květy, kropenaté bílé,
Mandle a med, smetanové,

UR100FL
UR100AM

Broskev, bledě-oranžové,

UR100PECH

Stolistá růže, růžové,

UR100ROSE

Oliva a levandule, zelené mýdlo,
Zelený čaj, zelené mýdlo,

UR100LAV
UR100THEVERT

Okrouhlé mýdlo balené po 3ks

(Papírový sáček s průhledným oknem a perforovaným proužkem)
Kolínská a grapefruit, bílé, balené 3ks

150AD

Mandle a med, smetanové, balené 3ks

150AM

Zimolez a jíl, zelené, balené 3ks

150ARGCHE

Levandulové květy, bílé kropenaté, balené 3ks

150FL

Broskev, bledě-oranžové, balené 3ks

150PECH

Stolistá růže, růžové, balené 3ks

150ROSE

Oliva a aloisie, zelené, balené 3ks
Zelený čaj, balené 3ks

150VER
150THEVERT

Oválné mýdlo balené po 3ks 150g (Průhledné balení)
Oliva a levandule, zelené mýdlo

SV170BAIN

Mistři výroby mýdla
v Provence od roku 1828...
V roce 1828 Pierre Rampal
pracoval jako mistr mýdlař v
Marseille. Jeho vnuk, Pierre
Lazare Rampal byl oceněn zlatou medailí na Světové výstavě
ve Francii v roce 1900. Založil
svou vlastní továrnu na mýdlo
v roce 1907 ve městě Salon de
Provence. V roce 2004, René
Rampal ve věku 87 let předal
své znalosti Jean-Louis Plotovi,
který pokračuje v rozvoji rodinného podniku.
...vyrábíme autentické produkty vysoké kvality s vášní.
Ze sídla v srdci Provence se
zavazujeme, spolu s našimi dodavateli, udržet tradici výroby
mýdla současně s dodržováním
všech současných standartů
hygieny a dohledatelnosti složení. Zaručujeme, že všechny
naše materiály a směsi podstupují během výroby přísnou
kontrolu kvality, abychom vám
dodali ty nejlepší produkty.
Výrobě přírodních výrobků
se věnujeme s respektem k
životnímu prostředí a vaší
pokožce.
Naše produkty dodržují přísné
ekologické zásady, stejně jako
zásady udržitelného rozvoje
pro ochranu životního přostředí a jsou vyjímečně šetrné k vaší
pokožce.

.

Les Classiques od
Parfemovaná přírodní mýdla
Každý den se můžete plně spolehnout na nejjemnější péči – mýdlo je vhodné pro celou rodinu.
Charte nature

Obdelníkové mýdlo balené po 5 ks 100g (Průhledné balení)

Palmový olej, který používáme
u všech našich mýdel pochází
z ekologických plantáží zapojených do programu pro záchranu deštných pralesů. Platí
pro všechny produkty Rampal
Latour.

Stolistá růže, růžové mýdlo

SV100ROSE

Aloisie, zelené mýdlo

SV100VERV

Limetka, bílé mýdlo

SV100CIT

Fíky a levandule, zelené mýdlo

SV100FIG

Levandulové květy, bílé kropenaté

SV100FL

Šeřík, bílé mýdlo

SV100LIL

Levandule, lila mýdlo

- 100% rostlinný původ
- 100% přírodní vůně

SV100MAUV

Med, smetanové mýdlo

SV100MIEL

Konvalinka, bílé mýdlo

SV100MUG

Květy olivovníku, bílé mýdlo

- snadná biodegradace

SV100OL

- recyklovatelné obaly
- bez konzervantů

75g cikáda

- bez parabenů a EDTA

Levandule, zelené mýdlo ve tvaru cikády

CIGLAV

- bez PEG a petrochemických
látek

25g osobní mýdlo pro hosty, jednotlivě balené, čtvercové

- bez umělých barviv
- bez pokusů na zvířatech

Olivy a levandule, zelené mýdlo

S25L

Stolistá růže, růžové mýdlo
Mandle a med, smetanové mýdlo

Recyklace obalů
Všechny naše obaly jsou plně
recyklovatelné, šetrné k životnímu prostředí a zároveň udržují
mýdlo v ideálních podmínkách
před použitím. Na zadní straně
balení je malý perforovaný
proužek, který vám umožní
poznat vůni mýdla ještě před
nákupem a přitom nemá žádný
vliv na kvalitu skladování.

S25ROSE

Zelený čaj, zelené mýdlo

S25AM
S25THEVERT

Obdelníkové mýdlo balené po 3ks 150g (Průhledné balení)
Med, smetanové mýdlo

SV170MIEL

Les BIO, Organická ada kosmetiky od
Velmi jemná biomýdla se 100% rostlinnými a organickými oleji a 100% přírodní vůní
Při výrobě mýdel zohledňujeme veškeré ekologické požadavky. Výroba mýdel Rampal Latou dodržuje nejvyšší standary
svých produktů certifikovaných dle ECOCERT a COSMEBIO.

Biomýdla

Ovalné mýdlo 150 g v samostatné krabičce
Oliva a Levandule, s panenským olivovým olejem,
osvěžuje a uklidňuje
Med a Grapefruit, s panenským olivovým olejem,
zpevňuje a tónizuje
Šajvěj a Bergamot, s panenským mandlovým olejem
hydratuje a vyhlazuje

BIOCOF150PAMP

Hypoalergenní, zvýšený obsah panenského mandlového oleje

BIOCOF150HYPO

Jíl a Aloisie, s panenským olivovým olejem

BIOCOF150VERV

BIOCOF150LAV

BIOCOF150SAUG

Set 3 oválných mýdel, 3x150 g

(kompostovatelný, recyklovatelný obal přírodního původu)
Oliva a Levandule, s panenským olivovým olejem

BIO3X150LAV

Med a Grapefruit, s panenským olivovým olejem

BIO3X150PAMP

Šajvěj a Bergamot, s panenským mandlovým olejem

BIO3X150SAUG

Hypoalergenní, zvýšený obsah panenského mandlového oleje

BIO3X150HYPO

Jíl a Aloisie, s panenským olivovým olejem

BIO3X150VERV

25 g osobní mýdlo pro hosty, jednotlivě balené
(kompostovatelný, recyklovatelný obal přírodního původu)
Oliva a levandule, s panenským olivovým olejem

BIOS25LAV

Med a grapefruit, s panenským olivovým olejem

BIOS25PAMP

Jíl a aloisie, s panenským olivovým olejem

BIOS25VERV

Naše velmi jemná mýdla jsou
určena pro hygienu a péči
o pokožku. Jejich účinek posilují
rostlinné oleje, které usnadňují
obnovu hydrolipidového filmu,
hydratují a snižují napětí pokožky.
Abychom vyhověli potřebám
všech typů pokožky, přidali
jsme do naší tradiční receptury
i další speciální suroviny, jako je
například med, levandule a olivový olej, které mají prospěšné
dermatologické vlastnosti. Můžete si vybrat ze čtyř různých,
ale přitom stoprocentně přírodních, vůní.
Vaše kůže je vyživována, hydratována* a chráněná
- naše výrobky jsou určeny pro
každodenní používání, chrání nejen pokožku ale i životní prostředí
- velmi vysoká kvalita za dostupné
ceny
- rodinné balení tří mýdel (ekonomické i ekologické)
- krabička s jedním mýdlem (vhodné v jakékoliv situaci) k vyz koušení, na cesty, pro sportovní aktivity či jako dárek

Přírodní marseillské tekuté mýdlo, na ruce i tělo, 250 ml
Hypoalergenní, Marseillské tekuté mýdlo s přírodním
olivovým olejem

BIOSL250HYPO

Pour en savoir plus sur notre charte nature
et nos engagements contre la déforestation
et pour le développement durable.
Site : www.rampal-latour.fr

Les BIO, Organická ada kosmetiky od
Přírodní šampon a sprchový gel (2v1) řada „Genevieve Patou“, základ rostlinného původu
Při výrobě mýdel zohledňujeme veškeré ekologické požadavky. Výroba mýdel Rampal Latou dodržuje nejvyšší standary
svých produktů certifikovaných dle ECOCERT a COSMEBIO.

Bioprodukty
šampony a sprchové gely
Naše šampony a sprchové gely
jsou pečlivě připraveny pro péči
o vaše tělo. Všechny obsahují
Aloe vera, kteté hydratuje a regeneruje pokožku. Také jsou obohaceny o biolipidy (získáváme je
ze slunečnicového a kokosového
oleje), které obnovují a neustále
posilují ochranný kožní film.
Abychom vyhověli potřebám
všech druhů pleti a vlasů, naše
kosmetika obsahuje prvotřídní suroviny. Jedná se o mandle,
med, růži, levanduli, pomerančové květy či olivový esenciální olej,
které jsme vybrali pro jejich skvělé
dermatologické vlastnosti a plně
přírodní vůni.
- složení, které zaručuje měkkost
a vláčnost vašich vlasů a pokožky
- jemná kosmetika pro každodenní
použití, která je šetrná nejen k vaší
kůži, ale také k životnímu prostředí
- velmi kvalitní výrobky za dostupné
ceny
- 1 litr láhev: rodinné balení, ekonomické a ekologické
- 250ml láhev: praktické balení pro
domoc, cesty a sport. Lze ji snadno
doplnit z 1 l balení.

Pour en savoir plus sur notre charte nature
et nos engagements contre la déforestation
et pour le développement durable.
Site : www.rampal-latour.fr

Přírodní šampon a sprchový gel (2v1), 250 ml
Oliva a levandule, s panenským olivovým olejem,

BIOSH250LAV

Med a grapefruit, s medem z pomerančových květů,

BIOSH250PAMP

Damascénská růže, s výtažkem z damascénské růže,

BIOSH250ROSE

Šalvěj a bergamot, s bio panenským mandlovým olejem,

BIOSH250SAUG

Jíl a aloisie, s na slunci sušeným zeleným jílem,

BIOSH250VERV

Přírodní šampon a sprchový gel (2v1), 1 l-rodinné balení
Oliva a levandule, s panenským olivovým olejem

BIOSH1LLAV6

Med a grapefruit, s medem z pomerančových květů

BIOSH1LPAMP6

Damascénská růže, s výtažkem z damascénské růže

BIOSH1LROSE6

Šalvěj a bergamot, s bio panenským mandlovým olejem

BIOSH1LSAUG6

Jíl a aloisie, s na slunci sušeným zeleným jílem

BIOSH1LVERV6

Přírodní sprchový gel, 250 ml
Mandle a med, s medem z pomerančových květů

BIOGEL250AMANDE

Květ pomeranče, s přírodním arganovým olejem

BIOGEL250FLORAN

Růže a levandule, s výtažkem z damascénské růže

BIOGEL250ROSELA

Přírodní sprchový gel, 1 l-rodinné balení
Mandle a med, s medem z pomerančových květů

BIOGEL1LAMANDE

Květ pomeranče, s přírodním arganovým olejem

BIOGEL1LFLORAN

Růže a levandule, s výtažkem z damascénské růže

BIOGEL1LROSELA

Les classiques extra-doux od
Příjemný pocit pohody při každodenní péči o naše tělo se postupně stává dokonalým a výjimečným zážitkem.
Charte nature

Marseillské tekuté mýdlo na ruce a tělo
Olivy a aloisie: Vyživuje a zjemňuje
SL500VERV

Marseillské tekuté mýdlo, Olivy a aloisie, 500ml láhev

SAVLIQVERV

Marseillské tekuté mýdlo, Olivy a aloisie, 1l láhev

Levandule: Vyživuje a zklidňuje
SL500ML

Marseillské tekuté mýdlo, Levandule, 500ml láhev

SAVLIQLAV

Marseillské tekuté mýdlo, Levandule, 1l láhev

Kolínská a grapefruit: Vyživuje a tónizuje
SL500COLPAM

Marseillské tekuté mýdlo, Kolínská a grapefruit, 500ml láhev

SAVLIQCOL

Marseillské tekuté mýdlo, Kolínská a grapefruit, 1l láhev

Palmový olej, který používáme
u všech našich mýdel pochází
z ekologických plantáží zapojených do programu pro záchranu deštných pralesů. Platí
pro všechny produkty Rampal
Latour.
- 100% rostlinný původ
- 100% přírodní vůně
- snadná biodegradace
- recyklovatelné obaly
- bez konzervantů
- bez parabenů a EDTA
- bez PEG a petrochemických
látek
- bez umělých barviv
- bez pokusů na zvířatech

Zelený čaj: Vyživuje a zklidňuje
SL500MLTV

Marseillské tekuté mýdlo, Zelený čaj, 500ml láhev

SAVLIQTV

Marseillské tekuté mýdlo, Zelený čaj, 1l láhev

Stolistá růže: Vyživuje a hydratuje
SL500ROSE

Marseillské tekuté mýdlo, Stolistá růže, 500ml láhev

SAVLIQROSE

Marseillské tekuté mýdlo, Stolistá růže, 1l láhev

Šampon a sprchový gel “Geneviève Patou”
Přírodní sprchový gel „Genèvieve Patou“ s olivovým olejem
GEL400ML6

Fíky a levandule, 400ml láhev

GEL1L6

Fíky a levandule, rodinné balení - 1l

GEL3L

Fíky a levandule, ekonom.a ekolog. balení - 3l

Přírodní šampon „Geneviève Patou“ s medem
SHAMP1L6

Rodinné balení - 1l, Zimolez

SHAMP5L

Ekonomické a ekologické balení - 5l, Zimolez

Recyklace obalů
Všechny naše obaly jsou plně
recyklovatelné, šetrné k životnímu prostředí a zároveň udržují
mýdlo v ideálních podmínkách
před použitím. Na zadní straně
balení je malý perforovaný
proužek, který vám umožní
poznat vůni mýdla ještě před
nákupem a přitom nemá žádný
vliv na kvalitu skladování.

Les classiques extra-doux od
Příjemný pocit pohody při každodenní péči o naše tělo se postupně stává dokonalým a výjimečným zážitkem.
Charte nature
Palmový olej, který používáme
u všech našich mýdel pochází
z ekologických plantáží zapojených do programu pro záchranu deštných pralesů. Platí
pro všechny produkty Rampal
Latour.

Marseillská mýdla
Marseillské mýdlo BÍLÉ, čistě rostlinné

- 100% rostlinný původ
- 100% přírodní vůně
- snadná biodegradace
- recyklovatelné obaly
- bez konzervantů
- bez parabenů a EDTA
- bez PEG a petrochemických
látek
- bez umělých barviv
- bez pokusů na zvířatech

S600B

Nebalená bílá kostka 600g
přírodní prací prostředek certifikovány ECOCERT Greenlife

S600BF

Balená bílá kostka 600g
přírodní prací prostředek certifikovány ECOCERT Greenlife

S300B

Nebalené obdelníkové bílé mýdlo 300g
přírodní prací prostředek certifikovány ECOCERT Greenlife

S300BF

Balená obdelníkové bílé mýdlo 300g
přírodní prací prostředek certifikovány ECOCERT Greenlife

S150B

Nebalená čtvercové bílé mýdlo 150g
přírodní prací prostředek certifikovány ECOCERT Greenlife

S150BF

Balená čtvercové bílé mýdlo 150g
přírodní prací prostředek certifikovány ECOCERT Greenlife

Marseillské mýdlo ZELENÉ s olivovým olejem

Recyklace obalů
Všechny naše obaly jsou plně
recyklovatelné, šetrné k životnímu prostředí a zároveň udržují
mýdlo v ideálních podmínkách
před použitím. Na zadní straně
balení je malý perforovaný
proužek, který vám umožní
poznat vůni mýdla ještě před
nákupem a přitom nemá žádný
vliv na kvalitu skladování.

S600V

Nebalená zelená kostka 600g
přírodní prací prostředek certifikovány ECOCERT Greenlife

S600VF

Balená zelená kostka 600g
přírodní prací prostředek certifikovány ECOCERT Greenlife

S300V

Nebalené obdelníkové zelené mýdlo 300g
přírodní prací prostředek certifikovány ECOCERT Greenlife

S300VF

Balená obdelníkové zelené mýdlo 300g
přírodní prací prostředek certifikovány ECOCERT Greenlife

S150V

Nebalená čtvercové zelené mýdlo 150g
přírodní prací prostředek certifikovány ECOCERT Greenlife

S150VF

Balená čtvercové zelené mýdlo 150g
přírodní prací prostředek certifikovány ECOCERT Greenlife

S25V

Zelené mýdlo pro hosty 25g
přírodní prací prostředek certifikovány ECOCERT Greenlife

2,5 kg cihla Extra Pur Marseilleského mýdla
s řezací strunou na krájení,
balené ve stylové dřevěné krabici.
BOISBAR2,5V

Marseilleské mýdlo zelené, ruční pečeť - 2,5 kg

LES RAFFINÉS
Nabídka unikátního dárku

Kulaté mýdlo 150g, dárkové balení
COF160AM

Mandle a med, kulaté mmýdlo 150g, dárkové balení

COF160CP

Grapefruit a kolínská, kulaté mýdlo 150g, dárkové balení

COF160FL/LAV

Levandulové květy, kulaté mýdlo 150g, dárkové balení

COF160PECH

Broskev, kulaté mýdlo 150g, dárkové balení

COF160ROSE

Stolistá růže, kulaté mýdlo 150g, dárkové balení

COF160VERV

Aloisie, kulaté mýdlo 150g, dárkové balení

COF160THEVERT

Zelený čaj, kulaté mýdlo 150g, dárkové balení

Kolekce mýdel od Rampal Latour
BOIS4X150SDM
BOIS4X100

4 ks jedinečná čtvercová Marseillská mýdla 150g
z olivového oleje v tradiční dřevěné krabici
4 ks parfémovaných mýdel 100g
v dýhové krabici se sítotiskem
1 x 100g Med,
1 x 100g Růže stolistá,
1 x 100g Levandulové květy,
1 x 100g Aloisie

Dárkové balení 6 mýdel od Rampal Latour
BOURS25ML

6 mini mýdel (25g), baleno v textilním sáčku
3 x 25g přírodním mýdlo s medem
3 x 25g mýdlo s olivovým olejem.

LES ESSENTIELS
Čistící prostředky pro váš dům a vaše prádlo; šetrný k vaší pokožce i k životnímu prostředí

ČERNÉ MÝDLO víceučelový čistící prostředek
- čistě rostlinný bez parabenů
Obohacené o lněný olej, láhev 250ml,
vůně hořké mandle

SAVNOIR250ML

Obohaceno o lněný olej, láhev 1l,
vůně hořké mandle

SAVNOIR
SAVNOIRLAV250ML
SAVNOIRLAV

Obohaceno o lněný oleje, láhev 250ml, vůně levandule,
Přírodní prací prostředek certifikovány ECOCERT
Obohacené o lněný oleje, láhev 1l, vůně levandule,
Přírodní prací prostředek certifikovány ECOCERT

Tekutý koncentrát na mytí nádobí
- ekologický a ekonomický
DET250ML

Základ z palmového oleje, 250ml láhev,
vůně limetka

DET1L

Základ z palmového oleje, 1l láhev,
vůně limetka

DET5L

Základ z palmového oleje, 5l kanystr,
vůně limetka

Marseillské mýdlo - tekutý prací prostředek,
PŘÍRODNÍ prací prostředek certifikovány ECOCERT
SDMLES1LTV

Marseillské mýdlo - tekutý prací prostředek na černé a tmavé prádlo,
1l láhev, vůně zeleného čaje

Přírodní marseillské tekuté mýdlo, na ruce i tělo
PAIL1.5B
PAIL1.5V
PAIL750B
PAIL750V
PAIL750ROSE

Bílé mýdlové vločky, základ palmový olej, 1,5Kg balení,
bez vůně, hypoalergenní
Zelené mýdlové vločky, základ olivový olej, 1,5Kg balení,
bez vůně, hypoalergenní
Bílé mýdlové vločky, základ palmový olej, 750g balení,
bez vůně, hypoalergenní
Zelené mýdlové vločky, základ olivový olej, 750g balení,
bez vůně, hypoalergenní
Parfémované mýdlové vločky, Růže stolistá,
750g balení

