
MY      dełka  = mydła i kremy wyprodukowane 
ręcznie przeze mnie wyłącznie z naturalnych składników. 
Zawierają ekstrakty, napary, odwary, naturalne zapachy, oliwę, 
oleje i tłuszcze, wosk pszczeli, suszone zioła (w większości z moich 
ogrodów). Przygotowałam serię mydeł, których nazwy pochodzą 
od imion świętych. Na razie jest ich 13. Oferuję też mydełka 
okolicznościowe (np. na Walentynki, Dzień Kobiet, Wielkanoc, 
urodziny, imieniny...) oraz pachnidełka.
Kremy tworzę wciąż nowe. Tymczasem doliczyłam do 8 – 
Jedyneczka, Dwójeczka, Trójeczka…

Joanna Zwoleńska
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Cennik

MY      dełka

mydła 100 g (kostka) – 10 zł

krem 10 ml – 7 zł

krem 30 ml – 20 zł

kwiaty lawendy 20 g – 10 zł

pachnidełko szt. – 4 zł



MY      dełka

Mydła  inspirowane postaciami  świętych

 � JOANNA (od św. Joanny d’Arc) • Skład: utarty lawendowy susz; olej kokosowy, palmowy, rycynowy, 
z wiesiołka; lawendowy olejek eteryczny; woda + NaOH 

św. Joanna d’Arc – Podziwiana, szanowana przez królów i żołnierzy ostatecznie przegrała, ale wie-
my, że była i jest nieustannie dla wielu osób WIELKA. Pochodziła z Francji i o nią walczyła. Mając 19 
lat, doprowadziła do koronacji króla i dowodziła armią. 

Francja kojarzy mi się z polami lawendy, której nie brak i w moim ogrodzie. Jej zapach wkompono-
wany jest w rozfalowany jasnoszary obraz (jasne intencje Joanny i błysk stalowej zbroi).

 � JAKUB (od św. Jakuba) • Skład „muszli”: carite shea; olej kokosowy, palmowy, rycynowy, lniany; ekstrakt 
z nagietka; olejek eteryczny z trawy cytrynowej i bergamotki; woda + NaOH. Skład „perły”: olej 
z ostropestu; ekstrakt z nostrzyka i mięty; olej kokosowy, rycynowy, palmowy; olejek eteryczny z szał-
wii i melisy; susz mięty i szałwii; balsam Bonifratrów; woda + NaOH

Wyruszając do grobu św. Jakuba Apostoła syna Zebedeusza, musiałam ograniczyć bagaż do mi-
nimum, ale nie mogłam zrezygnować z muszli – znaku pielgrzyma. Po powrocie skomponowałam 
dwuczęściowe mydełko, które przypomina drogę do Santiago de Compostela – jasna muszla + 
ciemniejsza „perła”. BUEN CAMINO!

 � R&R (od św. Róży i św. Rity) • Skład: ekstrakt z płatków róży; woda różana; susz z płatków róży; olej 
z pestek róży, palmowy, kokosowy, rycynowy; olejek zapachowy; woda + NaOH

św. Róża Venerini i św. Rita z Cascii – Obie kobiety obdarzone pięknem bezwarunkowej miłości. 
Życie kłuło, a one szły do przodu, zostawiając za sobą dzieła jak smugi zapachu. Pochylały się nad 
biednymi, chorymi i dziećmi jak nad najpiękniejszymi kwiatami, pielęgnowały i wzmacniały ich roz-
wój. Delikatny zapach płatków róż, olejku z nasion róży i wody różanej niech wzmocni naszą łagod-
ność i wrażliwość na piękno.

 � KLEMENS (od św. Klemensa) • Skład: wywar z orkiszu i jęczmienia; mąka i kawa żołędziowa; mielone 
ziarna zbóż, kminku i lnu; olej lniany, palmowy, kokosowy, rycynowy; olejek eteryczny kminku i cytry-
ny; woda + NaOH • Właściwości: łagodnie pilinguje

św. Klemens Maria Hofbauer – Dobro przekracza granice – terytorium, wyznanie, język, profesję, 
status społeczny. Dobre słowo i dobry chleb, który sam wypiekał i którym się dzielił w wielu kra-
jach – tak można podsumować działalność patrona piekarzy. Mydełko zbożowe, o ciemniejszym 
odcieniu i twarde jak ze starej, babcinej receptury. Lekki zapach cytryn przypomina klimat Włoch, 
gdzie święty studiował.

 � MAŁGORZATA (od św. Małgorzaty) • Skład: ekstrakt z lawendy, szałwii, nostrzyka; odwar z pokrzywy; 
oliwa z oliwek; olej palmowy, kokosowy, rycynowy, z wiesiołka; olejek eteryczny z bergamotki i werbe-
ny; susz ziołowy i kwiatowy z krwawnika, rumianku, nagietka, jaśminu, lawendy, kocanki; woda + NaOH

św. Małgorzata [Maryna] – Historia małej pasterki, która staje się silną kobietą, pokonuje smoka 
i jest wzorem obrony swoich przekonań, wsparciem oraz źródłem wiary dla innych. Jej życie to połą-
czenie delikatności i piękna polnego kwiatu z jego mocą oddziaływania na nasz organizm.

 � JÓZEF (od św. Józefa) • Skład: ziarno czarnuszki; popiół z ziół; oliwa z oliwek; olej kokosowy, rycynowy, 
palmowy, z wiesiołka; olejek eteryczny z cedru, jałowca i sosny; woda + NaOH 
• Właściwości: łagodnie pilinguje

św. Józef – To piękna postać, o której niewiele wiemy. Opiekun, ojciec, najczęściej widzimy go, jak 
pochylony nad kawałkiem drzewa zmienia jego przeznaczenie. Wysiłek, upał, pył – to praca sto-
larza. Wymaga cierpliwości i kreatywności. Rekompensatą jest widok tworzonego dzieła i zapach 
drewna. Do twardego mydła wybrałam zapach cedru – tak charakterystyczny dla północnej Afryki 
– i bliższy nam zapach sosny i jałowca. Jako barwnika używam popiołu ze zdrewniałych łodyg ziół.

 � KATARZYNA (od św. Katarzyny Sieneńskiej i św. Katarzyny Aleksandryjskiej) • Skład: glinka czerwona; 
ekstrakt z nostrzyka; czerwony olej palmowy, kokosowy, rycynowy, z ostropestu plamistego; odwar 
z nagietka; olejek eteryczny z pomarańczy i goździków; nasiona czarnuszki; miód; woda + NaOH • 
Właściwości: łagodnie pilinguje

św. Katarzyna Sieneńska i św. Katarzyna Aleksandryjska – Zapach pomarańczy, miodu, kolor sie-
neńskiego różu i pomarańczowego piasku w wąwozach i na pustyniach północnej Afryki – to klimat, 
w którym tworzyły się historie kobiet powołanych do odnowy swojego wnętrza i zmian na ze-
wnątrz. Nieustanne interwencje, dialogi, zatroskanie o losy państw, władzy i ubogich. Trudne decy-
zje, upór, praca, nawet gdy drobiny pisaku drażniły oczy i gardło, ale… i tak najważniejsze były cele.

 � MARIA (od św. Marii) • Skład: susz rozmarynu; carite shea, olej kokosowy, palmowy, rycynowy, z nasion 
róży; kozie mleko; olejek eteryczny z rozmarynu i bergamotki; woda + NaOH

Jedna z legend o ucieczce świętej Rodziny do Egiptu opowiada o tym, jak św. Maria z dzieciątkiem 
Jezus, jadąc na ośle, zahaczyła suknią o krzew. Wtedy to roślina zmieniła swój zapach i odtąd zwa-
na jest ROZMARYNEM. Druga legenda wspomina, że na krzewach rozmarynu Matka Boska suszyła 
pieluszki. Białe jak mleko, delikatne i pełne zapachu rozmarynu – takie jest to mydełko.

 � HILDEGARDA (od św. Hildegardy) • Skład: wywar z orkiszu; ziarna orkiszu; zmielony koper włoski; ole-
jek eteryczny z kopru włoskiego i anyżu; źdźbła pszenicy; oliwa z oliwek; olej kokosowy, palmowy, 
rycynowy; woda + NaOH

św. Hildegarda z Bingen – Wspaniała postać średniowiecza. Rozwijając holistyczną wizję świata 
z człowiekiem jako mikrokosmosem, wspierała jego całościowy rozwój. Uważała, że tylko harmonia 
między duszą, umysłem i ciałem może zapewnić zdrowie, radość życia i tworzenia. Z formy kuli 
i kręgu uczyniła ideał, kolor zielony (veriditas) – znakiem witalności. Wykorzystałam to, tworząc my-
dełko. Połączyłam wybrane, ulubione rośliny św. Hildegardy – koper włoski, którego zapach z nutą 
anyżu dominuje i wywar z ziaren orkiszu – rośliny zdrowia i urody.

 � MIKOŁAJ (od św. Mikołaja z Miry) • Skład: wosk pszczeli; oliwa z oliwek; olej palmowy, kokosowy, ry-
cynowy, lniany; mielony cynamon i goździki; olejek eteryczny z pomarańczy, cynamonu, goździków; 
woda + NaOH

św. Mikołaj z Miry kojarzy się ze świąteczną niespodzianką. Żył i z radością obdarowywał na tery-
torium Azji Mniejszej. U nas, kiedy mróz za oknem, ogień świecy czy kominka wywołuje rumieniec, 
ciepły uśmiech i chęć zrobienia czegoś miłego dla zmysłów i serca. Zapach mocnych, orientalnych 
przypraw i spalonej słońcem ziemi. W takim klimacie utrzymane jest to mydełko.

 � ŁUCJA (od św. Łucji z Syrakuz) • Skład: oliwa z oliwek; olej arganowy, kokosowy, słonecznikowy; odwar 
z kocanki; ekstrakt z kocanki i nagietka; olejek eteryczny z limonki i grejpfruta; woda + NaOH

św. Łucja z Syrakuz –  Jej dobro mogło jedynie równać się z ciepłem słońca. Legenda mówi, że kiedy 
ręce miała zajęte dźwiganiem pożywienia dla biednych, na głowie mocowała świecę, by oświetlić 
drogę. „Lucus” znaczy światło i dlatego 13 grudnia, kiedy ciemność daje za wygraną, od Sycylii po 
Szwecję płoną ogniska/świece, a ludzie zajadają się szafranowymi bułeczkami. Wszyscy się cieszą 
i wierzą, że nadchodzący czas da ziemi kolejną szansę. Mydełko zawiera wiele ziół, w których do-
minuje kolor słońca: słonecznik, nagietek, kocanka. Ma delikatny, orzeźwiający zapach, nawilża 
i ochrania skórę.

 � M&M&M (od Marii Magdaleny i Marty) • Skład: oliwa, olej palmowy, olej palmowy czerwony, rycyna, 
olej kokosowy, carite shea; suszone daktyle i figi; olejki - eukaliptus, piżmo; woda + NaOH

 � Patryk (od św. Patryka) • Skład: oliwa, olej palmowy, olej palmowy czerwony, rycyna, olej kokosowy, 
carite shea; suszone daktyle i figi; olejki - eukaliptus, piżmo; woda + NaOH

http://my-delka.pl
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Kwiaty lawendy

Skład: suszone kwiaty lawendy

Pachnidełka

Mydełka okolicznościowe
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krem nawilżający i odżywczy

Skład: wosk pszczeli, ekstrakt z kocanki, 
oliwa z pestek róży, kwas hialuronowy, 
ekstrakt z włókien pomarańczy, napar 
z kocanki; zapach – pomarańcza, 
goździki

krem ochronny do ust

Skład: wosk pszczeli, olej 
makadamia, olej kokosowy, olej 

palmowy, olej lniany, olejek 
z pestek róży, olejek wiesiołkowy, 
liposomy, ekstrakt soku truskawki, 

woda krzemowa; zapach – goździki

krem odżywczy,  
łagodnie dezynfekujący

Skład: wosk pszczeli, ekstrakt z kopru 
włoskiego i lawendy, lanolina, 

olej wiesiołka + omega 3, napój 
pietruszkowy wg św. Hildegardy; 

zapach – eukaliptus, drzewo 
herbaciane

krem nawilżający i odżywczy

Skład: wosk pszczeli, shea, lanolina, ekstrakt 
z bluszczyka kurdybanka, ekstrakt z mięty, 
nostrzyka i szałwii, ekstrakt z kiełków 
jęczmienia, woda krzemowa + Silver touch; 
zapach: sosna, tymianek, cytryna

krem ochronny i odżywczy
Skład: wosk pszczeli, lanolina, ekstrakt 
z kopru włoskiego i lawendy, ekstrakt 

soku borówki czarnej, wywar z lawendy 
suszonej; zapach – lawenda

krem odżywczy i nawilżający  
(powoduje lepsze ukrwienie skóry)

Skład: wosk pszczeli, lanolina, ekstrakt 
z nagietka, ekstrakt z kocanki, napój 
pietruszkowy wg św. Hildegardy, ekstrakt 
z mandarynki, kwas hialuronowy; zapach – 
pomarańcza

krem odżywczy

Skład: wosk pszczeli, olej z pestek róży, 
ekstrakt z nagietka, ekstrakt z włókien 
pomarańczy i soku mandarynki, kwas 
hialuronowy, odwar z płatków nagietka 
+ Gold touch; zapach – róża

krem nawilżający, odżywczy

Skład: wosk pszczeli, olej 
arganowy, ekstrakt z kopru 

i lawendy, ekstrakt z szałwii, napój 
pietruszkowy wg św. Hildegardy; 

zapach – grejpfrut
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