
Adroddiad Cyfarfod 
16:04:21  
Gwerfyl Eidda – Gofal 
Croen 

 

Estynnwyd croeso cynnes i nifer o aelodau i’n cyfarfod ‘zoom’ gan Anita, y 
Llywydd. Da oedd clywed bod Gwyneth, Llain yr Ardd, adra erbyn hyn ac yn 
teimlo’n llawer gwell. 

Ein gwraig wadd oedd Gwerfyl Eidda, yn wreiddiol o Ysbyty Ifan, ond erbyn 
hyn yn byw yn Llanrwst. Mae hi’n swyddog datblygu Clybiau Gwawr MYW, yn 
gweithio i gwmni Tropic ac yn fam i ddau o blant. Testun ei sgwrs oedd 
cynnyrch gofal croen ‘Tropic’. Cawsom hanes sefydlu’r cwmni gan ferch 
ifanc o’r enw Susie Ma o Shanghai. Yn ystod ei phlentyndod fe ymfudodd ei 
theulu i Awstralia cyn symud yn ddiweddarach i Lundain. Yn ei harddegau fe 
benderfynodd Susie ddechrau gwerthu ei hoff ‘body scrub’ er mwyn helpu ei 
mam gyda costau byw. Yn bymtheg oed aeth i farchnad Greenwich i 
werthu ei ‘body scrub, a dyna oedd y cam cyntaf tuag at sefydlu cwmni 
Tropic.  Tair blynedd yn ôl fe ymddangosodd ar raglen ‘The Apprentice’ ac er 
na fu’n fuddugol fe greodd argraff  digonol ar yr Arglwydd Sugar nes iddo 
fuddsoddi yn ei chwmni. Erbyn hyn mae cwmni Tropic yn cynhyrchu ystod 
eang o gynnyrch croen, i gyd wedi’i gwneud o gynhwysion naturiol megis 
planhigion, llysiau a ffrwythau. Yn ystod ei chyflwyniad dangosodd Gwerfyl 
esiamplau o’r cynnyrch. Eglurodd bod rhai ar gyfer gwahanol fathau o 
groen, anhwylderau croen megis  eczema, brychni haul, gofal gwallt, gofal 
haul a colur.  Ethos y cwmni ydy creu cynnyrch naturiol sy’n gyfeillgar i’r 
amgylchedd heb darfu ar fyd natur nac anifeiliaid. Erbyn hyn maent hefyd 
yn cefnogi achosion sy’n  hyrwyddo byd gwyrdd ac yn ariannu  addysg i 
blant sy’n byw yn rhai o wledydd tlodaf y byd. 

Os ydych yn awyddus i brynu peth o gynnyrch ‘Tropic’ gallwch gysylltu â 
Gwerfyl ar y wȇ. 

Diolchwyd i Gwerfyl am ei chyflwyniad byrlymus a gwerthfawr gan Anne Elis. 

Hysbyswyd yr aelodau o’r Ŵyl Haf a gynhelir yn rhithiol dydd Sadwrn, 15fed 
Mai.  Y wraig wadd fydd Rhiannedd Richards. Fe anfonir manylion rhaglen y 
dydd ynghyd a linc i’r zoom trwy ebost. 

Ym Mai fe gawn gwmni y Llawfeddyg Esgyrn, Awen Iorwerth. 


