Predstavenie
značky

Značka Mylo bola vytvorená na Slovensku v roku
2013 potom, ako som objavila svoju vášeň pre
výrobu bylinkových mydiel. Mojím cieľom bolo
vyrobiť kozmetiku ručne, v malých dávkach,
len z prírodných surovín, ktorá sa bude starať
o pokožku a zároveň rozmaznávať zmysly.
Výrobky sú zamerané na zákazníkov, ktorí
majú podobné hodnoty ako my.

V spoločnosti Mylo veríme,
že výberom prírodných zložiek
organického pôvodu, spracovaných
s ohľadom na ľudské práva, použitím
ekologických a minimalizovaných
obalov a odstránením odpadu,
môžeme my ako výrobca a vy ako
spotrebiteľ ovplyvniť budúcnosť
našej planéty.

Predstavenie značky

Každý produkt Mylo obsahuje veľa
vitamínov, esenciálnych mastných
kyselín a minerálov, ako aj antibakteriálne, protizápalové, zvlhčujúce
a iné prospešné zložky s upokojujúcim
a čistiacim účinkom. Majú priaznivé
účinky na pleť a môžu obnoviť jej
stratenú rovnováhu. Optimálny prírodný
spôsob starostlivosti o pokožku.

Náš
príbeh

Volám sa Barb a som Mylo. Príbeh značky Mylo
sa začal na Slovensku v roku 2013. Kniha od
priateľky o tradičnej ručnej výrobe rastlinných
mydiel vo mne vyvolala vášeň vytvoriť niečo
inšpirované silami prírody a prospešné pre
naše telo.

Začala som študovať aromaterapiu
a výrobu prírodných kozmetických
prípravkov, vďaka čomu som
čoskoro mohla ponuku rozšíriť
o krémy, odličovače, pleťové oleje
a vlastne kompletnú kozmetickú
starostlivosť o telo pre zdravie
celej rodiny. Postupom času
som zistila, že poctivo vyrábaná
kozmetika z čerstvých darov
prírody pomáha mojej pokožke
viac, ako ktorákoľvek iná kúpená
v lekárni. Predtým som doma
mávala veľké zásoby všetkých

Náš príbeh

možných kozmetických produktov,
ale časom som pochopila,
že pokožka nepotrebuje veľa, aby
vyzerala zdravo. V tomto procese
vytvárania ideálnej starostlivosti
o pleť a telo som sa úplne našla.
Každý deň sa učíme niečo nové,
zdokonaľujeme sa a ponúkame
vám to najlepšie, čo sa nám v Mylo
podarilo vytvoriť. Nezabudnite, že
zdravie vášho tela je najdôležitejšie,
preto ho rozmaznávajte!

Mylo
filozofia

Tri základné piliere, o ktoré sa naša spoločnosť opiera

Purity

Simplicity Nature

Čistota — Pri používaní kozmetiky by
sme mali mať na pamäti, že všetko, čo
si dávame na pokožku, do nej preniká
a dostáva sa do nášho krvného obehu.
Preto je dobré vedieť, aké zložky
obsahujú prípravky, ktoré používame.
V Mylo spájame silu jednotlivých zložiek
tak, aby naša kozmetika poskytla
pokožke potrebnú starostlivosť a aby
ju nezaťažovala syntetickými látkami.

Jednoduchosť — Základom výroby našej
kozmetiky je jednoduchý recept bohatý
na aktívne a výživné látky. Jednoduchosť
považujeme za jednu z ciest k udržateľnosti
aj pri balení našich kozmetických výrobkov.
Pri výbere obalov berieme do úvahy
možnosť recyklácie, nulového odpadu
a návratu do obehu. Preto 99% našich
obalov pozostáva z opätovne použiteľných
a recyklovaných sklenených nádob s čistými
líniami. Etikety na našich výrobkoch sú
vyrobené z recyklovaného papiera
s jednoduchým dizajnom. Počas prepravy
sú sklenené nádoby chránené kartónovými
kabátikmi, ktoré spotrebujú o 60% menej
materiálu v porovnaní s bežnými
papierovými krabičkami. Naším cieľom
je znížiť zaťaženie planéty pri výrobe
a spotrebe kozmetiky Mylo.

Príroda — Veľkolepá a liečivá sila prírody
je všade okolo nás. Pri výbere z jej
darov sa zameriavame na najkvalitnejšie
suroviny a berieme do úvahy ich
účinky, bezpečnosť a etické, ako aj
environmentálne aspekty. Preferujeme
miestne, organické a fair trade suroviny.
Naše výrobky sú vyrábané s láskou
a úctou k prírode.

Mylo filozofia

Naše kľúčové
zložky

Bambucké maslo
Fairtrade organické
Používame iba najkvalitnejšie a čerstvé fairtrade
nerafinované organické bambucké maslo z Ghany.
Vyrába sa tradičným spôsobom. Takéto maslo má
veľmi vysoké percento prospešných bioaktívnych
zložiek (14-17%) v porovnaní s inými rastlinnými
olejmi (1—2%). Vďaka tejto vysokej koncentrácii
prírodných vitamínov (A, E, F), esenciálnych
mastných kyselín a ďalších dôležitých rastlinných
antioxidantov má bambucké maslo vynikajúce
výživné a hydratačné účinky. Zjemňuje a vyhladzuje
pokožku, zabraňuje vysychaniu a dodáva živiny
potrebné na produkciu kolagénu.
Fairtrade je o spravodlivých cenách, udržateľnosti
a spravodlivých obchodných podmienkach pre
poľnohospodárov a pracovníkov v rozvojovom
svete. V spoločnosti musia platiť udržateľné ceny,
ktoré nikdy nesmú klesnúť pod trhovú cenu.

Naše kľúčové zložky

Esenciálne oleje
Francúzsko
Esenciálny olej je produkt, ktorý sa získava
parnou destiláciou z prírodného materiálu
rastlinného pôvodu. Tieto zlúčeniny môžu
preniknúť do nášho krvného obehu a majú
terapeutický účinok na fyzickú a psychickú
stránku nášho tela. Väčšina esenciálnych olejov,
ktoré používame v Mylo produktoch, sa vyrába
vo Francúzsku. Konkrétne v destilérke Florihana,
nachádzajúcej sa vo francúzskom regióne
Provence.
Ekologická farma Florihana zaberá 25 hektárov
a nachádza sa uprostred viac ako 2500 hektárov
divej levandule, tymianu a rozmarínu.
Od svojho založenia je toto spojenie s prírodou
a ochranou životného prostredia primárnymi
a základnými hodnotami destilérky, ktoré
uplatňujeme aj my, pri výrobe Mylo výrobkov.

Naše kľúčové zložky

Florihana pracuje s inovatívnou technológiou
s názvom „flash détente“, ktorú vyvinuli
a zdokonalili vo vlastnom laboratóriu. Podarilo
sa im vykonať destiláciu pary pri veľmi nízkych
teplotách — medzi 40°C a 80°C. Tento proces
je jedinečný vo svete aromaterapie a kozmetiky.
Spoločnosť Mylo je hrdá na to, že vo svojich
produktoch používa esenciálne oleje Florihana:
ružu damašskú, ružové drevo, sladký pomaranč,
pačuli, levanduľu, helichrysum, palmarosa,
bergamot a kadidlo.

Naše kľúčové zložky

Kakaové maslo
Latinská Amerika
Radi spolupracujeme so spoločnosťou Kakaw Co +.
Všetci ich partneri sú sociálne spoločnosti,
družstvá alebo sociálne podniky, ku ktorým sa
správajú eticky, pestovateľom kakaa ponúkajú
spravodlivé ceny, poskytujú im primerané
pracovné podmienky a rozvíjajú miestne
spoločenstvá.
Kakaw Co+ ku kvalite svojho kakaového masla
pristupuje veľmi citlivo. Pravidelne preverujú
jeho pôvod, potravinovú bezpečnosť a výživový
obsah.
V niektorých Mylo výrobkoch sú použité suroviny
exotického pôvodu. Tieto zložky majú jedinečné
vlastnosti, ktoré nikde inde nenájdete. Pri
výbere takýchto surovín vždy myslíme na to,
aby nedochádzalo pri ich výrobe a spracovaní
k porušovaniu ľudských práv a pochádzali
z hospodárstva šetrného k prírode.

Naše kľúčové zložky

Ekologické
balenie

Sklo používame ako najhygienickejší, ochranný,
opätovne použiteľný a recyklovateľný obal na
skladovanie kozmetiky. Na Slovensku sa 90%
použitého skla recykluje na výrobu nových
sklenených obalov. Počas prepravy sú sklenené
nádoby chránené kartónovými kabátikmi, ktoré
spotrebujú o 60% menej materiálu v porovnaní
s bežnými papierovými krabičkami.
Skvelé, však?

Ekologické balenie

Dizajn

Názov „Mylo“ má dve vetvy vzniku, ktoré sa
vzájomne dopĺňajú. Pochádza zo spojenia slov
„milé mydlo.“ V regióne, odkiaľ pochádza moja
babička, nárečovo hovoria mydlu „myllo“.
Keďže ide o slovenskú kozmetiku a v slovenčine
nepoužívame dvojité „l“, rozhodla som sa pre
názov Mylo. Je to ľahko zapamätateľné a tiež
ľahko vysloviteľné pre kohokoľvek. Logo skrýva
kvetinový púčik v písmene „y“, ktorý odráža
skutočnosť, že spoločnosť Mylo je výrobcom
prírodnej kozmetiky.
Najväčšou skupinou zákazníkov sú ženy vo veku
od 25 do 45 rokov, stredná trieda, so záujmom
o športy, zdravú výživu, udržateľný spôsob
života a s citom pre dizajn.

Dizajn

Produkty
Mylo

Nohy bosé
Mastnejší krém zložený z včelieho vosku,
bambuckého a kakaového masla, avokádového
oleja, ricínového oleja a kombinácie dvoch
antibakteriálnych esenciálnych olejov levandule
úzkolistej a čajovníka austrálskeho. Práve spojenie
týchto dvoch olejov umocňuje antibakteriálne
účinky jednotlivých zložiek. Krém sa aplikuje
masírovaním do pokožky. Dochádza tak k jej
prekrveniu a uvoľneniu napätia. Jeho mastná
konzistencia s pomalým vstrebávaním zaručuje
možnosť vychutnať si dlhú kĺzavú masáž pri jeho
aplikácii. Odporúčame ho aplikovať tesne pred
spaním, aby počas noci krém zmäkčil pokožku
piat.

Produkty Mylo

Oh la la!
Krém na telo i tvár pre celú rodinu. Základ tvorí
bambucké maslo, kakaové maslo a kokosový
olej. Doplnený je o extrakt z vanilky a esenciálny
olej z levandule úzkolistej. Extrakty pôsobia na
našu psychiku uvoľňujúco a pomáhajú pokožke
navrátiť stratenú rovnováhu. Vhodný je na
premastenie, ochranu, upokojenie pokožky.
Ide o multifunkčný produkt, ktorý využijete
napríklad aj na odlíčenie.

Produkty Mylo

Soľ nad zlato
Každodenné umývanie rúk predstavuje veľkú
záťaž pre našu pokožku. Konvenčné mydlá
ju extrémne vysušujú a narúšajú tým jej
ochrannú bariéru. Soľné mydlo je vyrobené
tradičnou metódou z rastlinných olejov,
bambuckého a kakaového masla. Tie si
v procese zmydelnenia ponechávajú určité
percento zložiek s terapeutickými vlastnosťami.
Mydlo je doplnené o výťažky z eukalyptu,
rozmarínu, bergamotu a levandule. Soľ
obsiahnutá v mydle blahodárne pôsobí na
ekzematickú a aknóznu pleť. Okrem umývania
rúk a tela je možné ho použiť aj na holenie.
Nechajte sa preniesť do oblasti Stredomoria.

Produkty Mylo

Navrhnuté
prírodou.

