ALMARA SOAP VS. PALMOVÝ OLEJ
Palmový olej v mýdle
Palmový olej je jednou z klíčových složek
při výrobě mýdla a používá se od počátku výroby
mýdla v moderním mýdlovém průmyslu. Zmiňme jen
slavnou značku Palmolive: společnost byla
pojmenována podle jména svého rostlinného
mýdla uvedeného poprvé v roce 1898. Obsahovala
palmový a olivový olej.
Jak vidíte, palmový olej je mýdlová
přísada, která se používá více než století. Není
to jen nový trendy materiál, jak si mnozí myslí.
Mýdlu poskytuje trvanlivost a tvrdost.
Jako základní olej musí být samozřejmě doplněn
jinými nosnými oleji. Nejčastěji jde o olivový,
mandlový, slunečnicový, řepkový a další
hydratační a výživné oleje, jako je sezamový, konopný, řepkový, lněný, arganový ad.
Jedna další přísada vyniká, a tou je kokosový olej. V dnešní době se používá ve
většině receptů, protože má také nezastupitelné vlastnosti. Čistí, zajišťuje tvrdost
a pěnivost.
Někteří výrobci mýdla nepoužívají palmový olej a místo něj používají více
kokosového oleje nebo bambuckého másla či kakaového másla. Při použití příliš
velkého množství kokosového oleje se však mýdlo stává příliš vysušujícím, zatímco
bambucké a kakaové máslo nelze použít ve vysokých množstvích. Klasická tzv.
marseillská mýdla s obsahem pouze olivového oleje nejsou zase vhodná pro některé
druhy pokožky, a navíc extrémně dlouho schnou. Výměna palmového oleje v mýdlové
výrobě za jiný druh tak není vůbec snadná.
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Palmový olej by byl docela obvyklou
kosmetickou přísadou, kdyby nestál za
odlesňováním, ničením biotopů zvířat a
změnami klimatu. Stále rostoucí poptávka
po produkci oleje a jejích negativních
dopadech však nemůže být obviňována z
výroby mýdla. Stojí za ní „eko“ palivo a potravinářský průmysl, kde palmový olej
nahrazuje především máslo. Mějte na paměti, že palmový olej byl používán v mýdlové
výrobě už od 19. století bez jakýchkoli předchozích problémů.
Navzdory široce hlášeným negativním praktikám v průmyslu s palmovým
olejem se však stále stoupající počet hráčů v odvětví palmového oleje zavázal k
přijetí udržitelnějších postupů. Výsledkem tohoto postupného přechodu je rostoucí
množství palmového oleje, který byl získán a vyroben udržitelným způsobem.

Proč nemůže být palmový olej jednoduše nahrazen?
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palmový olej používat, je velmi
mylná představa, která se zakládá na nevědomosti. Nejzřejmějším důvodem je, že
nahrazením palmového oleje jinými druhy rostlinných olejů (jako je slunečnicový,
sójový nebo řepkový olej) by bylo nutné použít v globálním měřítku na pěstování
těchto plodin mnohem větší množství půdy, protože palmy produkují 4-10krát více
oleje než jiné plodiny na jednotku obdělávané půdy. To by opět vedlo k vážným
škodám na životním prostředí, jelikož by bylo třeba přeměnit ještě více lesů na
zemědělskou půdu.
Palmový olej z udržitelných zdrojů
Naše společnost Almara Soap se snaží vyrábět kvalitní produkty s těmi
nejlepšími účinky. Proto používáme v našich mýdlech palmový olej a budeme ho
používat, dokud nenajdeme lepší přísadu, protože, jak již bylo řečeno, nemůžeme v
tuto chvíli najít náhradu.
Nechceme obětovat kvalitu našich výrobků kvůli falešné ekologické
odpovědnosti a trendovosti. Protože ano – odmítání jakéhokoliv druhu palmového
oleje se stalo trendem, ne vážným závazkem vůči životnímu prostředí.

Nakupujeme palmový olej od české firmy Fabio produkt,
která je zavedeným výrobcem mnoha olejů na trhu. Dováží
UDRŽITELNÝ PALMOVÝ OLEJ certifikovaný RSPO a s certifikáty
HALAL A KOSHER z Malajsie.

Zásady a kritéria certifikace RSPO
Palmový olej certifikovaný RSPO zajišťuje ekologický růst, sklizeň, úpravu
půdy a spravedlivé zacházení s pracovníky v této oblasti. Nejsou kvůli pěstování
káceny původní rostliny, naopak jsou mezi palmy vysazovány, do oblastí jsou
znovuintrodukovány ohrožené druhy zvířat apod. Více o zásadách a kritériích RSPO
se můžete dozvědět zde: https://rspo.org/certification#how-certification-works.

Našim životním smyslem je podporovat ekologické projekty a
produkty, které dbají o etické zacházení se zvířaty a lidmi a
ctí přírodu. Na druhou stranu odmítáme radikalismus ve všech
aspektech našeho života. Proto věříme, že použití ekologické a
udržitelné alternativy palmového oleje v naší výrobě je tím
nejodpovědnějším a nejspravedlivějším řešením pro naše
zákazníky i Zemi.

