MANUFAKTURA
KAPUCYNÓW

#KUPUJ ŚWIADOMIE!

POKÓJ I DOBRO!
O dobroczynnym działaniu ziół wiedziano już od dawna. Szczególnie
wiedzieli o tym zakonnicy, którzy w swoich herbariach (zielnikach)
opisywali lecznicze działanie ziół, a także minerałów oraz innych
darów natury służących człowiekowi. Krakowscy kapucyni, duchowi
synowie św. Franciszka z Asyżu, od niemal dwóch wieków trudnią się
wytwarzaniem BALSAMU KAPUCYŃSKIEGO.

Chcemy zaprezentować naszą OFERTĘ PRODUKTÓW,
które swoje źródło mają w naturalnym preparacie, którym jest
BALSAM KAPUCYŃSKI, sporządzany z ziół i żywic, a jego receptura
jest przechowywana i strzeżona przez krakowskich kapucynów.

HISTORIA
Tradycja wytwarzania Balsamu Kapucyńskiego zaczęła się w Czechach,
w praskim klasztorze kapucynów. Kapucyni otrzymali recepturę
od lekarza, który powierzył im swoją tajemnicę po śmierci żony.
Na początku XX wieku receptura trafiła do Krakowskiego Klasztoru
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Od tego czasu bracia
w Krakowie trudnią się jego wyrabianiem. W okresie międzywojennym
o popularności balsamu świadczyły liczne zamówienia płynące
nie tylko z Polski i krajów europejskich, ale także ze Stanów
Zjednoczonych i Australii.
Tradycja wytwarzania BALSAMU KAPUCYŃSKIEGO jest strzeżona
i kultywowana przez krakowskich zakonników, którzy
w tym celu powołali do istnienia MANUFAKTURĘ KAPUCYNÓW
SP. Z O.O. zajmującą się produkcją i dystrybucją specyfiku.
Dzisiejsza zasłużona renoma Balsamu
Kapucyńskiego została potwierdzona
wpisaniem specyfiku przez Ministra
Rolnictwa, w lutym 2007 roku,
na listę Produktów Tradycyjnych
z Małopolski.

BALSAM KAPUCYŃSKI
Balsam Kapucyński to naturalny preparat sporządzony z ziół i żywic
na bazie 55 % alkoholu. W ofercie posiadamy trzy rodzaje pojemności:

50 ml
100 ml
200 ml

Długoletnia tradycja stosowania
balsamu wskazuje, że można go
używać: dla poprawy motoryki układu
pokarmowego, wspomagania
odporności organizmu, a także
w działaniu zewnętrznym.

KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE
W naszej bogatej ofercie posiadamy również linię kosmetyków, które
opierają się na dobroczynnym działaniu Balsamu Kapucyńskiego.
Krem do ciała, mydło w kostce,
a od niedawna także mydło w płynie
i szampon, to produkty, które polecamy
do pielęgnacji skóry oraz włosów.

Zaletą kosmetyków są ich naturalne składniki, w tym
Balsam Kapucyński, który działa regenerująco na skórę
nadając jej właściwy koloryt.

Poza tym posiadamy w swojej ofercie Żel Kapucyński, który jest formą
zagęszczonego balsamu. Łagodzi on skutki po ukąszeniu owadów,
zmniejsza obrzęk i podrażnienie skóry oraz regeneruje skórę
po różnego rodzaju uszkodzeniach.

KAWA BONUM
Proponujemy
jeszcze kawę Bonum.
To aromatyczna mieszanka
specjalnie palonych
na nasze zamówienie
kaw z trzech krajów.
Owej kompozycji
nie znajdziecie Państwo
na rynku pod żadną
inną etykietą.
250 g
1000 g
ziarnista
mielona

KOSMETYKI ANTYBAKTERYJNE

+

W naszej ofercie posiadamy także produkty antybakteryjne.
Polecane przez nas preparaty, są na bazie 70 % alkoholu etylowego
i nie niszczą skóry, gdyż zawierają glicerynę i są przebadane
dermatologicznie.

Oferujemy Państwu dwa rodzaje produktów antybakteryjnych:
żel oraz płyn, w różnych pojemnościach. Żel jest przeznaczony
do ciała natomiast płyn do ciała i dezynfekcji powierzchni.

manufaktura.kapucyni.pl
FB @manufakturakapucynow
Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.
Kontakt z działem sprzedaży:
Żymła-Kądziołka
tel./faks: 12 292 81 64
tel.: 12 292 81 65
e-mail: manufaktura@kapucyni.krakow.pl

Fragment ulotki
Agnieszka
z początku XX w.

Do dyspozycji jest również:
Prezes Manufaktury Kapucynów Sp. z o.o.
Br. Łukasz Bujak OFMCap
e-mail: dyrektormanufaktury@kapucyni.krakow.pl
tel. kom. 784 971 394

WSZYSTKIE NASZE PRODUKTY SĄ POLSKIE!
#KUPUJŚWIADOMIE #PRODUKTPOLSKI

