
mydło z naturalnej 
οliwy z oliwek -  
Produkcja w 100% 
tradycyjnym 
sposobem 
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Mydełkiem, które trafiło na dwór królewski      
w Grecji i zostało nagrodzone w kraju i za 
granicą? 
Mydełkiem.. z tradycją 160 lat! 

Jakie byłoby Wasze uczucie gdybyście mieli możliwość umycia się 
prawdziwym  mydełkiem z oliwy dokładnie takim jak w XIX wieku? 



Na przepięknej wyspie Korfu działa  już 160 lat 
jeden z ostatnich tradycyjnych zakładów 
produkcji mydeł oliwnych w Grecji. Przez te 
wszystkie lata zakład ten był odznaczany 
najwyższej rangi nagrodami, a mydło tam 
produkowane otrzymało wyłączność na dworze 
królewskim w Grecji. Mydełko już w tamtych 
czasach było eksportowane i uznawane za 
najwyższą jego jakość. 

 

To, co nigdy nie zostało zmienione w produkcji 
to ręczne wykonanie, tradycyjny sposób 
produkcji, surowiec i smykałka do pracy od 
wielu pokoleń, oferując nam dziś mydło takiej 
samej jakości jak to wytwarzane w XIX wieku. 

W rozwiniętych społecznościach mydełko było 
podstawowym środkiem utrzymania higieny       
i czystości. Mydełka zrobione z oliwy z oliwek 
cieszyły się dużym uznaniem. Dzięki swoim 
łagodzącym i antyseptycznym właściwościom 
miały zastosowanie również w medycynie           
i farmacji. Dlatego też pierwsze  zakłady 
produkcji mydeł mieściły się wokół regionów 
oliwowych basenu Morza Śródziemnego . 



Nasze surowce 
• Do produkcji mydła stosujemy tylko 

naturalne surowce bez dodatku sztuczych 
substancji: naturalna oliwa, soda 
kaustyczna, sól morska i woda. 

 

Od wielu pokoleń ten rodzaj mydła był 
niezbędny w utrzymaniu czystości. Ze względu 
na swoje antyspetyczne i łagodzące 
właściwości znalazł zastosowanie w 
medycynie i farmacji: łagodzenie objawów 
chorób skóry, trądziku, łagodzenie ran 
odleżynowych, przywrócenie jędrności skóry 
po zdjęciu gipsu, miejscowe oczyszczanie 
skóry przy pobieraniu próbek do badań 
laboratoryjnych, czyszczenie protez zębowych 
i inne. 

Zastosowanie w medycynie 



Proces produkcji 
W naszej mydlarni mydła są wykonywane ręcznie  w tradycyjny sposób, bez  

dodatku konserwantów i innych stucznych składników. 

• W pierszej kolejności oliwa z oliwek jest mieszana z sodą kaustyczną. 
Następnie jest podgrzewana w specjalnych kadziach  aż do momentu 
uzyskania  odpowiedniąej konsystencji. Następnie mieszanka jest płukana 
wodą z solą morską. 

 

Po dziesięciu dniach mieszania składników w kadziach zostaje ręcznie opróżnione za 
pomocą dużych drewnianych chochli do drewnianych form gdzie stygnie  i 

twardnieje.  



Kontrola jakości 

Na mydła nabijana jest pieczęć, a następnie jest  
ręcznie krojone na kostki. W końcowej fazie mydło 
jest układane na drewnianych regałach ,na których 
suszy się i dojrzewa przez cztery miesiące. 

Po czterech miesiącach dojrzewania 
mydła przeprowadzamy badania jakości, 
wysyłamy próbki do Państwowego 
Laboratorium Chemicznego w Atenach. 
Nasz produkt otrzymuje certyfikat jakości. 
 

  
Dzięki temu jesteśmy pewni, że nasz produkt jest 
najwyższej jakości i jest gotowy do sprzedaży. 
 
Certyfikat  jakości do wglądu na następnej stronie.  
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Nasze produkty 
Mydło oliwowe jest produkowane 
tylko i wyłącznie z oliwy z oliwek . 
(100% Pure Virgin Olive Oil).  
 
Nie tworzy dużej ilosci piany, jest 
natomiast bardzo wydajne. 
Pozostawia film hydrolipidowy 
chroniący skórę.  
 

Oliwkowe zielone mydło jest 
produkowane  w 100% z oliwy z pestki 
oliwki, zawierającej chlorofil oliwkowy.  
Podczas fazy wylewania mydła z kadzi 
ma ono zielony kolor, który jaśnieje w 
trakcie dojrzewania. 
 
 

 
Dla każdego rodzaju skóry, do mycia ciała, włosów oraz 
higieny intymnej.  

Mydło doskonale oczyszcza skórę twarzy.  Idealne do cery 
wrażliwej oraz pielęgnacji skóry niemowląt. 



Zrób prezent swojej skórze. 

 Zaufaj tradycji i naturze. 

Przedstawiciel na rynek Polski:  
 

www.greco.com.gr  / info@greco.com.gr  


