


A família Arnas, dedicada há mais de 350 anos à produção agrícola na Turquia, 
criou a marca The Soap Factory, especializada em produtos de higiene pessoal e 
cosméticos feitos com ingredientes naturais. É mais uma de suas marcas fortes que 
apresenta uma vasta gama de produtos.

Os sabonetes herbais The Soap Factory são produzidos com ingredientes 100% 
naturais. Proporcionam um efeito de limpeza e manutenção em nível celular. Azeite 
extra virgem prensado a frio, conhecido como 'Líquido de Ouro', e minerais 
encontrados na natureza, preservados em sua forma mais pura, são a base dos 
nossos sabonetes.

PRODUTOS 100% NATURAIS 
Cada etapa da produção foi desenvolvido para preservar a naturalidade dos 
ingredientes. Os sabonetes são preparados artesanalmente, altamente 
concentrados e processados   em caldeirões de cobre tradicionais. É, então, 
adicionada a glicerina natural, que é um elixir milagroso da natureza. Nossos 
sabonetes não contêm aditivos químicos. 

PRODUÇÃO QUE PRESERVA O MEIO AMBIENTE
Nossa empresa produz, em todas as etapas, com consciência e respeito ao meio 
ambiente. Os produtos que oferecemos melhoram a saúde, vem diretamente da 
natureza aos nossos clientes. Não prejudicamos a natureza de forma alguma e 
tampouco ferimos os direitos dos animais com testes de produtos.

LEVAMOS A EXPERIÊNCIA MILINAR DE UMA REGIÃO AO MUNDO
Apresentamos ao mundo sabonetes especiais, desenvolvidos com ingredientes de 
eficácia comprovada como o azeite de oliva, o louro, o óleo de argão, o olíbano, 
o pistache selvagem.



Os sabonetes da Série Seda são processados a frio e 
contam com mais de 50 variantes. Essencialmente são 
utilizados   azeite de oliva, óleo de coco e óleo de 
rícino. As propriedades das vitaminas e da glicerina 
não são perdidas neste tipo de processo. Por esse 
motivo, proporciona um excelente cuidado com a pele.

Série
Seda

SABONETES HERBAIS FEITOS A MÃO

Contém uma grande quantidade de glicerina 
natural. Seus aromas florais e coloridos magníficos 
são irresistíveis. É uma opção muito melhor que o 
sabonete em gel para o banho. É também uma 
escolha segura e atraente para a lavagem das 
mãos.

Série
Glicerina

Os Sabonetes da Série Clássica são preparados pelo 
tradicional método de fervura. Esta série atende a 
todas as necessidades com sua ampla gama de 
produtos. Esses produtos são fabricados com a adição 
de outros óleos naturais ao azeite puro. São os 
sabonetes com a mais forte estrutura antibacteriana.

Série
Clássica

A série de sabonetes Artizan oferece opções com 
diferentes estéticas. Estes sabonetes artesanais 
produzidos a frio são feitos com óleos naturais de 
primeira linha e impressionam por seus designs 
exclusivos. Nesta série encontam-se sabonetes de 
argila, carvão e enxofre.

Sabonetes
Artizan



Os sabonetes desta série proporcionam uma verdadei-
ra experiência de um spa em casa. São preparados 
despejando sabonete de glicerina com essência de flor 
e fruta sobre fibra natural de abóbora. Oferece a 
sensação de uma massagem perfumada durante o 
banho. Acelera a circulação sanguínea e ajuda no 
combate à celulite, fissuras e varizes.

Sal marinho, sal de epsom, sal rosa do Himalaia, 
carbonato inglês, várias ervas e óleos aromáticos 
são combinados nessas garrafas. Os sais de 
banho usados na água do banho permitem que o 
corpo se livre de todo o cansaço e se purifique das 
toxinas.

Sais
Naturais de
Banho

Óleo de Coco
O Óleo de Coco The Soap Factory é puro, 100% 
natural. É adequado e seguro para uso com 
cuidados pessoais e em alimentos e sobremesas. A 
sua cor límpida e o seu aroma perfeito revelam a 
sua frescura.

Série Natural
com Fibra de
Abóbora



Graças ao extracto natural e a sua 
fórmula criada por nossa equipe 
de especialistas, este sabonete é 
um complexo restaurador que 
proporciona proteção, nutrição e 
um cuidado especial.

Sabão Artesanal
de Argão

Produzido com o mais puro 
azeite de oliva, este sabonete 
tem uma natureza que o permite 
ser usado com segurança em 
bebês, gestantes, idosos e 
crianças. É eficiente em pele e 
cabelos problemáticos.

Sabonete Artesanal de
Azeite de Oliva

Possui efeito suavizante sobre a 
pele. Proporciona um cuidado de 
alta qualidade graças aos seus 
intensos extratos vitamínicos e 
potássio.

Sabonete Artesanal de
Cominho Preto

Sabonete de lavanda com 
fórmula inovadora que fará 
parte da sua rotina de 
aromaterapia. Conta com 
extratos de puro óleo e flores 
de lavanda secas.

Sabonete Artesanal
de Lavanda

Série Seda
Os sabonetes da Série Seda são 
processados a frio e contam com 
mais de 50 variantes. Essencialmente 
são utilizados   azeite de oliva, óleo de 
coco e óleo de rícino. As 
propriedades das vitaminas e da 
glicerina não são perdidas neste tipo 
de processo. Por esse motivo, 
proporciona um excelente cuidado 
com a pele.



Seus ingredientes naturais tem efeito 
refrescante sobre a pele. É 
indispensável nos banhos de pessoas 
que tem problemas de pele.

Sabonete Artesanal de
Árvore de Chá

Devido aos seus extratos minerais 
puros, possui a característica de 
clarear a pele. Suaviza manchas e 
uniformiza o tom de pele.

Sabonete Artesanal de
Farelo de Arroz

Em virtude da vitamina A e dos 
minerais que contém, restaura o 
colágeno perdido pela pele. Tem 
um efeito natural de botox.

Sabonete Artesanal de
Leite de Cabra

A aveia esfolia a pele morta. O mel 
nutre a pele fresca. Os dois juntos 
oferecem a pele uma verdadeira 
terapia com seu efeito hidratante.

Sabonete Artesanal de
Mel e Aveia

Sabonete Artesanal d
Leite de Burra
É um sabonete digno de uma rainha. 
Contém vitaminas A, B, C e E, cálcio, 
magnésio, zinco, fósforo, sódio e 
magnésio.



O óleo de lavanda 
proporciona uma proteção 
natural. O seu perfume 
aromático oferece um 
profundo efeito relaxante.

Sabonete Artesanal
de Lavanda

O sabonete de alcatrão de 
zimbro é muito popular no 
mundo da medicina alternativa. 
É um produto muito benéfico 
para a pele e para o cabelo.

Sabonete Artesanal de
Alcatrão de Zimbro

Série Clássica
Os Sabonetes da Série Clássica são preparados 
pelo tradicional método de fervura. Esta série 
atende a todas as necessidades com sua ampla 
gama de produtos. Esses produtos são fabricados 
com a adição de outros óleos naturais ao azeite 
puro. São os sabonetes com a mais forte estrutura 
antibacteriana.



Cabelos lavados sabonete de 
pistache selvagem não ressecam. 
Ele nutre o cabelo desde a raiz e 
proporciona um aspecto brilhante 
e volumoso.

Sabonete Artesanal de
Pistache Selvagem

Renova a pele, auxilia a produção 
de colágeno e de elastina da pele. 
Reduz a visibilidade de manchas 
causadas pelo sol ou por irritações.

Sabonete Artesanal
de Loro

Proporciona um aspecto saudável à 
pele graças à sua função de 
renovação celular. O sabonete de 
leite de burra funciona como 
peeling natural sobre a pele morta.

Sabonete Artesanal de
Leite de Burra

Pressiona a pele, limpa a sujeira 
acumulada com cuidado e 
gentileza. É a escolha certa 
enquanto produto de remoção de 
maquiagem.

Sabonete Artesanal de
Pétalas de Rosav



O sabonete de camomila refresca e suaviza 
a sua pele com o seu efeito reparador de 
seu óleo. Possui intenso efeito hidratante. O 
efeito da glicerina mantém a pele mais 
flexível e mais forte contra fatores externos.

Sabonete de Camomila
com Glicerina

O sabonete de amora destaca-se pela sua 
essência e pela sua fragrância. Proporciona 
uma limpeza segura e eficaz em peles 
oleosas. A glicerina oferece hidratação 
extra e nutre a pele ao mesmo tempo que a 
limpa. Contém vitaminas A e E.

Sabonete de Amora com Glicerina

Série Glicerina
Contém uma grande quantidade de glicerina natural. 
Seus aromas florais e coloridos magníficos são 
irresistíveis. É uma opção muito melhor que o sabonete 
em gel para o banho. É também uma escolha segura e 
atraente para a lavagem das mãos.



O sabonete contém uma quantidade 
considerável de extrato de orquídea. Ajuda a 
regular o tom da pele, nutrindo-a e 
embelezando-a. Ele pode regenerar as células, 
além de ser um bom para os cabelos devido a 
sua capacidade de nutrir os folículos capilares.

Sabonete de Orquídea com Glicerina

O sabão de limão abre os poros da pele, 
permitindo que ela respire. Reforça a 
elasticidade da pele. Controla a oleosidade. Dá 
a pele um aspecto fresco e vivo.

Sabonete de Limão com Glicerina
Este sabonete contém a quantidade ideal de óleo 
de tomilho e glicerina. Oferece uma limpeza 
profunda sem agredir a textura natural da pele. 
Equilíbra a hidratação da pele, reduz a 
vermelhidão e o aspecto seco.

Sabonete de Orégano com Glicerina

O sabonete oceânico é à base de água do mar, 
contém extrato de algas e contém AHAs (ácido 
alfa hidroxi) em grande quantidade; Idealizado 
para a pele oleosa e com cravos pretos. É 
também usado como estabilizar do Ph.

Sabonete de Algas Marinhas
com Glicerina



Um sabonete muito especial que 
contém uma mistura de óleo 
anticelulite. É aplicado na área com 
fissuras e celulite no banho por 
10-15 minutos como se fosse uma 
massagem.

A chave para um banho perfeito de 
refrescar, relaxar e aliviar o cansaço 
do dia. Proporciona frescor 
duradouro com seu delicioso sabor 
de baunilha.

Alecrim - Lavanda - Sabonete
Kakao com Fibra de Abóbora

Sabonete De Baunilha Com
Fibra De Abóbora

Série Fibra de Abóbora Natural
Os sabonetes desta série proporcionam uma verdadeira 
experiência de um spa em casa. São preparados 
despejando sabonete de glicerina com essência de flor e 
fruta sobre fibra natural de abóbora. Oferece a 
sensação de uma massagem perfumada durante o 
banho. Acelera a circulação sanguínea e ajuda no 
combate à celulite, fissuras e varizes.



Preparado com uma mistura de óleos 
vegetais diluentes e destruidores de 
gordura. Durante o programa de 
emagrecimento, recomenda-se aplicá-lo 
pressionando todo o corpo todos os dias no 
banho e no duche.

Além de um aroma único, 
proporciona limpeza e cuidados 
profundos. Recomendamos o 
sabonete de morango, especialmente, 
para peles secas, pois ele ajuda a 
superfície ressecada da pele.

Limão - Tomilho - Semente Flex - 
Sabonete de Damasco com
Fibra De Abóbora

Sabonete Natural de Morango 
com Fibra de Abóbora

Este sabonete une as propriedades 
de regeneração celular do mel 
com as propriedades hidratantes 
do leite. Ele o ajudará a retardar 
os efeitos do envelhecimento 
reavivando a elasticidade da pele.

Aqueles que amam o doce aroma 
do óleo de coco vão adorar este 
sabonete. O sabonete de óleo de 
coco proporciona um cuidado 
duplamente eficaz para a pele 
graças ao acréscimo de glicerina.

Sabonete Natural de Coco 
com Fibra de Abóbora

O abacate é uma das plantas com 
maior capacidade de hidratação. 
Essa hidratação intensa ajuda as 
peles sensíveis a recuperar a 
suavidade e elasticidade.

Sabonete Natural de Abacate 
com Fibra de Abóbora

Sabonete Natural de Leite de 
Cabra e Mel com Fibra de 
Abóbora



Abre os poros obstruídos, absorve toxinas e a 
sujeira,  além de ser capacidade de clarear 
manchas indesejadas e ser eficaz no combate a 
manchas escuras.

Sabonete Artizan Carvão - 
Leite de Cabra

O enxofre, um dos milagres da natureza, deu 
vida a este sabão, mostrando mais uma vez o 
porquê de sua popularidade.

O sabonete de enxofre, além de um tratamento 
especial para a pele, traz o prazer do spa em 
casa. É especialmente recomendado para 
peles oleosas.

Saabonete Artizan de Enxofre

Série Artizan
A série de sabonetes Artizan oferece opções com 
diferentes estéticas. Estes sabonetes artesanais 
produzidos a frio são feitos com óleos naturais de 
primeira linha e impressionam por seus designs 
exclusivos. Nesta série encontam-se sabonetes de 
argila, carvão e enxofre.



Contém extratos de lama argilosa retirados das 
profundezas do mar morto. Neste sabonete 
encontram-se 29 tipos de minerais, como 
magnésio, sódio, potássio, cálcio, brometo, 
iodo, selênio, enxofre, manganês, entre outros.

Purifica a pele que esteve com maquiagem 
intensa. Confere à pele uma textura luminosa e 
macia. Recomendado para peles oleosas e 
mistas.

Sabonete Artizan de Lama
do Mar Morto O Sabonete de iogurte e lavanda, é preparado 

com uma mistura de óleos naturais e vegetais. 
Não contém conservantes químicos, nem SLS, 
SLES, parabenos ou gordura animal.

É produzido a frio e, por essa razäo, as 
enzimas, antioxidantes e proteínas nele contidas 
são preservadas, oferecendo um benefício extra 
a pele.

Sabonete de Iogurte e Lavanda

O sabonete de sementes de romã rejuvenesce a pele 
com seu efeito hidratante, proporcionando uma 
aparência macia e suave.

Os ácidos graxos conjugados (ácido púnico) contido no 
óleo de semente de romã ajuda a retardar os sinais de 
envelhecimento, como rugas, reduzindo a perda de 
colágeno da pele e estimulando a sua produção. A 
vitamina C que contém proporciona elasticidade à pele.

Sabonete Artizan de Semente de Romã



Eucalípto - Alecrim

Sal Natural de Banho

Graças aos sais e óleos que 
contém, funciona como 
relaxante muscular. Limpa a 
pele morta. É 100% natural, 
um nutriente para a derme. O 
seu óleo aromático de 
eucalipto possui propriedades 
surpreendentes.

Sal marinho, sal de epsom, sal rosa do Himalaia, 
carbonato inglês, várias ervas e óleos aromáticos são 
combinados nessas garrafas. Os sais de banho usados na 
água do banho permitem que o corpo se livre de todo o 
cansaço e se purifique das toxinas.



Preparado com uma mistura de 
sal marinho e carbonato inglês, 
enriquecido com flor de 
immortelle, folhas de 
erva-cidreira e óleos 
aromáticos, é a certeza de um 
banho agradável.

Bálsamo

As capacidades curativas do sal 
rosa do Himalaia, combinada 
com pétalas de rosa e óleos 
aromáticos, proporciona 
relaxamento e cuidados em uma 
banheira de água morna, também 
livra a pele das células mortas.

Rosa

Lavanda
A combinação de sal 
marinho, flores de 
lavanda e óleos 
aromáticos transformam 
a banheira de 
hidromassagem em puro 
prazer. Ele descansa ao 
mesmo tempo o corpo e 
a alma eliminando o 
estresse.



O óleo de coco The Soap 
Factory é originário das 
Filipinas. A fruta é trazidas do 
exterior, o óleo é obtido pelo 
método de prensagem a frio e 
engarrafadas em nossa fábrica 
na Turquia. Contamos com 
certificação ISO. Cada garrafa 
contém óleo fresco recém 
extraído de alta qualidade.

O óleo de coco é um produto 
milagroso, rico em ácido 
láurico e polifenóis 
antioxidantes abundantes no 
leite materno. É um óleo 100% 
puro, natural e comestível.

Graças ao seu poder 
reparador, pode ser usado com 
segurança no cuidado com os 
cabelos e com a pele, além de 
dar sabor especial a 
sobremesas e doces. É um óleo 
extremamente saudável. Há 
muitas referências aos 
benefícios para o cabelo e 
para a pele oriundas de 
pesquisas realizadas   em todo o 
mundo.

Óleo de Coco

Óleo de Coco
O Óleo de Coco The Soap Factory é puro, 100% natural. É 
adequado e seguro para uso com cuidados pessoais e em 
alimentos e sobremesas. A sua cor límpida e o seu aroma 
perfeito revelam a sua frescura.



EMBALAGEM DO PRODUTO

Caixa Paleta

Óleo de Coco
Peso: 300 gr

75 caixas 900 
unidades do produto
Dimensões da caixa:
80 x 120 x 75h cm
Peso bruto: 475 kg

Série Clássica
Peso: 110 gr

110 caixas 6.600 
unidades do produto
Dimensões da caixa:
80 x 120 x 164.4h cm
Peso bruto: 726.00 kg

60 unidades do produto
Dimensões da caixa:
31,5 x 25.5 x 15h cm
Peso bruto: 6.60 kg

12 unidades do produto
Dimensões da caixa:
21,1 x 28,1 x 12h cm
Peso bruto: 6 kg

Série Seda
Peso: 100 gr

60 unidades do produto
Dimensões da caixa:
26 x 23.5 x 17h cm
Peso bruto: 6 kg

150 caixas 9.000 
unidades do produto
Dimensões da caixa:
80 x 120 x 184.4h cm
Peso bruto: 900.00 kg
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