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Hvad er castilla sæbe? 

Castilla sæbe er en ren flydende sæbe, der ikke indeholder konserveringsmidler, fortykningsmidler eller andre tilsætningsstoffer. Den 

er lavet af kokosolie og solsikkeolie. Sæben er af høj kvalitet og meget blødgørende ved huden. Den er ideel til daglig rengøring af 

hænder og krop.  

Den er særlig god til personer med følsom eller allergisk hud. Castilla sæbe kan anvendes som natulig showergel/shampoo fri for SLS 

(Sodium Lauryl Sulfate/Natriumlaurylsulfat). Sæben fungerer som en god base til egne hjemmelavet sæber. Du kan derfor med fordel 

tilføje æterisk olie for at give sæben duft.  

Sæben kan også anvendes som base i andre sæbe-opskrifter. Castilla sæbe værdsættes for dens rene kvalitet og for at der ingen 

kedelige kemikalier er i. Veganer værdsætter også, at denne sæbe er foruden animalsk fedt.  

Castilla sæben er lavet af kokosolie og solsikkeolie og er helt fri for kedelige ingredienser. Sæben er af høj kvalitet og meget 

blødgørende ved huden. God til allergisk og følsom hud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botanisk navn: Castilla sæbe  
Engelsk navn: Castilla soap 
Oprindelsesland: England 
Yderligere info: Wikipedia 

Ekstraktions Metode: Fremstillet 
Udvundet fra: kokosolie og solsikkeolie 
Også kendt som: Castile soap, Savon 
liquide bio, Castilien sæbe 
Økologisk: Ja 

pH: 10,9 
Vitaminer: E 
Yderligere: Sulfatfri, 
konserveringsfri  
Anvendelse: Klar til blanding 

CAS Number: 8029-38-7 
EINCS Number: ? 

Castilla sæbe 250ml 
Økologisk, flydende – 100% Ren SLS fri sæbe 

Økologisk flydende Castile sæbe er en naturlig sæbe base lavet 

af forsæbede økologiske olier; kokos og solsikke. Denne kan 

bruges som en shampoo, håndsæbe, kropsvask eller endda 

som et mildt vaskemiddel. Den giver en dejlig, mild, ren og 

blød følelse, der er velegnet til veganere og god til personer 

med følsom hud. Grundet dens pH-værdi, anbefales det, at 

anvende en fugtighedsgivende olie efterfølgende. 

 

 

Hvad er castilla sæbe god til? 

1. Som håndsæbe 

2. Som shampoo 

3. Som body wash 

4. Som et mildt vaskemiddel 

5. Som en mild sæbe til din kæledyr 

6. Som base i egne sæbeblandinger 

7. Til personer med følsom eller allergisk hud  

8. Som smøremiddel ved barbering 

9. Som hjemmelavet opvaskesæbe 

10. Til fodbad 

Hvordan bruger man castilla sæbe? 

Castilla sæbe er ideel som shampoo til pleje af tørt hår. 

Ved normalt til fedtet hår, kan den beskyttende film 

efterladt af glycerin synes lidt for tung! Til håndsæbe: 

Anvend sæben ren, som den er, eller bland evt. lidt 

ekstra opvarmet kokosolie og en æterisk olie i for at 

tilføje duft. Tørt hår: For optimal pleje, kan du tilføje lidt 

kokosolie til håret for en balsameffekt før bad og vask 

med denne sæbe. Normal til fedtet hår: Hvis denne 

shampoo ikke generer dig, kan du tilføje omkring 75 

dråber æterisk lavendelolie eller citronelleolie for en 

optimal pleje (ved 250 ml sæbe). Dette neutraliserer 

dens omsluttende virkning. Efter hårvask, skyldes dit 

hår med vand og gerne æblecidereddike (ca. 2 tsk 

eddike til 1/2 liter vand). Bare rolig, dit hår vil ikke lugte 

af eddike. Anvendelse: Velegnet til at vaske hænder, 

krop og hår. 

LÆS MERE 

Castilla sæbe 250ml 
Økologisk, flydende 100% ren SLS fri sæbe 

Økologisk flydende Castile sæbe er en naturlig sæbe base lavet 

af forsæbede økologiske olier; kokos og solsikke. Denne kan 

bruges som en shampoo, håndsæbe, kropsvask eller endda 

som et mildt vaskemiddel. Den giver en dejlig, mild, ren og 

blød følelse, der er velegnet til veganere og god til personer 

med følsom hud. Grundet dens pH-værdi, anbefales det, at 

anvende en fugtighedsgivende olie efterfølgende. 
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