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ART BY CHELA 
€ 4,10 euros (unitat).
Marcela Burgos crea formes 
originals de sabó natural. 
Inspirat en la forma de 
rebosteria més popular del 
moment, aquest cupcake 

de maduixa sorprendrà els 
convidats quan vagin al bany. 

Marcela Burgos ven els seus pro-
ductes en línia: www. es. dawanda.

com/ shop/ byChela. També agafa 
encàrrecs personalitzats, en què 

adapta els preus per unitat a la 
demanda. Més informació:
 jabones@ marcelaburgos.com.

SABONS DE VI NEGRE I BLANC, DE REFAN
€ Preu aproximat, 4,50 euros.
Els amants del vi no poden perdre l’ocasió de provar 
el sabó més sibarita. La fi rma Refan ofereix entre els 
seus exclusius productes aquests sabons que conte-
nen oli i farina de pipes de raïm, que els confereixen 
les propietats antioxidants característiques del 
beuratge més sofi sticat. Refan distribueix els seus 
productes arreu de Catalunya. Podeu consultar més 
informació i botigues a www. refan.es.

OLIVIA SOAPS
€ De 7,50 a 9 euros 
(preu a Les Topettes).
Creada a Segòvia, la marca artesana 
i ecològica Olivia Soaps capta aromes 
originals, com és el cas d’aquest mojito 
en forma de sabó, fet a base de menta i 
llimona, que us animarà a començar el 
dia amb energia. 
El podeu comprar a la botiga especialit-
zada Les Topettes, que es troba al carrer 
Joaquín Costa, 33 (Ciutat Vella). 
Més informació: www. lestopettes.com. 

Per conèixer més detalls de la marca: 
www. oliviatheshop.com.

MUSGO REAL, DE CLAUS PORTO 
€ 6,90 euros (preu Monapart Living). 
La fi rma portuguesa Claus Porto va ser fundada 
el 1887, i des del 1920 compta amb la línia 
masculina Musgo Real, fresca, elegant i ecològica. 
L’aroma del sabó de la imatge és de coco. Podeu 
trobar els productes de Claus Porto a la botiga en 
línia Monapart Living. Més informació: 
www. monapartliving.com. Per saber més coses 
sobre la marca: www. clausporto.com.

SABÓ DIRTY, DE LUSH
€ 6,30 euros (100 g); 12,60 euros 
(200 g) i 31,50 euros (500 g). 
Un sabó que es riu de la brutícia. 
Amb una imatge dinàmica i diver-
tida inspirada en la línia que Lush 
va crear per a la seva marca Gorilla 
Perfumes, es presenta aquest 
sabó, que té una aroma enèrgica 
de menta. La marca de cosmètica 
natural Lush té botigues als centres 
comercials de L’Illa, Las Arenas i Gran 
Via 2. Més informació: www. lush.es.

CONFETI, DE SABATER HNOS. 
€ 7 euros (100 grams).
Els Sabater són una família d’experts en el sabó, com demostra la ter-
cera generació, que ha adaptat aquest art als nous temps amb formes 
que combinen tradició i avantguarda. Sabater és una fi rma internacio-
nal que treballa amb productes de primera qualitat. La seva seu barce-
lonina és a la plaça Sant Felip Neri, 1 (Ciutat Vella). 
Més informació a: www. shnos.com.ar.

JABONING 
€ De 3,50 a 4,70 euros (unitat). 
L’Anna crea els sabons naturals de la seva marca, Jaboning, a 
Barcelona, i en la seva elaboració només utilitza olis vegetals i 
la tècnica anomenada procés en fred. Així és com aconsegueix 
aquestes sorprenents textures i aromes. Aquests sabons de 
canyella i taronja en són un exemple. 
Els sabons també es poden encarregar per a ocasions especi-
als (en aquest cas els preus per unitat s’adapten). Es poden 
comprar en línia al web www. jaboning. jimdo.com. Per a més 
informació i consultes: www. jaboning. blogspot.com.es 
i  jaboning@ gmail.com. 

SHOPPING
Més enllà de la seva 
utilitat, el sabó pot ser 
una peça amb persona-
litat, apta per a regals 
i ocasions especials. 
Avui en dia, podem tro-
bar una gran varietat 
de marques i botigues 
especialitzades que ens 
ofereixen petits tresors 
d’aromes originals i 
formes molt treballa-
des. Mojito, vi, menta, 
coco… són algunes 
de les fragàncies que 
contenen les pastilles 
de sabó que es pre-
senten a continuació, i 
que van més enllà de 
les formes i textures 
clàssiques per trans-
fi gurar-se en articles 
que ens sorprendran. 
Ja sigui al costat del 
rentamans o bé a la 
dutxa, aquests sabons 
són un luxe assequible 
amb què podrem gau-
dir d’una sessió d’aro-
materàpia diària. 
MAR ARMENGOL

SABONS D’ALEP, DE KARAWAN
€ 18,50 euros (preu a Green Habit).
La fi rma ecològica Karawan presenta aquests 3 sabons de 100 grams 
cadascun. Les aromes de la de fl or de taronger i la rosa de Damasc, entre 
d’altres, us encantaran. Green Habit ven tota una sèrie de productes sos-
tenibles, com els de la marca Karawan. Podeu consultar la seva botiga en 
línia (la seu física és a Madrid): www. greenhabit.es. 
Per saber més coses sobre la marca: www. karawan.fr.

FO
TO

:L
ES

 T
O

PE
TT

ES

C_24 Shopping SABONS.indd   24C_24 Shopping SABONS.indd   24 26/02/2013   17:05:4726/02/2013   17:05:47


