
Протягом багатьох віків та й більшої половини 20-го століття в розвинутих країнах мило, 
як миючий засіб, належало до предметів першої необхідності, бо було чи не головним 
засобом особистої гігієни і чистоти. Завдяки своїм терапевтичним і антисептичним 
властивостям знаходило також застосування в медицині і фармацевтиці.

      Незважаючи на те, що ті часи давно минули і на заміну традиційного мила 
прийшли сучасні синтетичні миючі засоби, воно все ще продовжує мати цілу низку 
переваг, перевірених плином часу: надаючи свої послуги цілим поколінням людей, 
покращуючи якість їхнього життя, залишалось при цьому екологічно чистим продуктом 
не завдаючи жодної шкоди довкіллю ані в процесі його виробництва, ані під час 
використання. Таким чином, натуральне мило гідно можна вважати головним засобом 
для дотримання в чистоті нашого тіла, що звільняє пори на шкірі та з успіхом усуває з неї 
бруд (різноманітні жирні речовини, відмерлі клітини та інше).

   “Миловарні Патуніса” з історією понад 150 літ продовжує виготовляти мило 
вручну, традиційними методами, використовуючи для цього місцеву сировину, що її 
отримують з маслин. Миловарний завод в Керкирі працює з 1891 року і, зберігаючи 
зразки старого обладнання, є живою згадкою про одну з яскравих місцевих традицій.

  Мило, що ми виготовляємо:

� Оливкове мило – мило, яке на 100% виготовляють з чистої “virgin” маслинової олії. 
Щоправда, не створює багатої піни, проте відрізняється м'якою, гіпоалергічною дією.

� Зелене мило. Виготовляють з олії, яка добувається з ядерець, тобто кісточок, 
плодів, що залишаються після першого відтискування олії. Його колір завдячує 
наявності в олії хлорофілу оливок. Мило має дезінфікуючі властивості та різноманітне 
використання.

Всі види мила, що були згадані вище, виготовляються з використанням лише основних 
сировинних матеріалів традиційного миловаріння, а саме- маслинова олія, луг, сіль, 
вода, і не мають у своєму складі жодних додатків.
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