
Ekologiczne 
mydła i środki 
do prania i sprzątania
chroniące naturalne
zasoby wody, 
źródła życia
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By chronić wodę, źródło wszelkiego życia!
Substancje piorące i czyszczące stanowią prawie 40% obciążenia ścieków 
komunalnych. Większość konwencjonalnych detergentów opartych jest
na pochodnych ropy naftowej. Ich pozostałości ulegają tylko częściowej 
biodegradacji i stanowią istotne i długotrwałe obciążenie dla natury. 
Akumulując się w organizmie człowieka, zaburzają gospodarkę hormonalną
i przyczyniają się do rosnącej liczby alergii. Produkty Sonett nie zawierają 
surowców petrochemicznych i ulegają szybkiej biodegradacji w 100%. 

By dbać o powietrze, którym oddychamy!
Opary powstające przy stosowaniu konwencjonalnych środków czystości oraz 
silne aromaty syntetyczne stają się jedną z istotnych składowych powietrza 
w naszych domach. Środki Sonett pachną naturalnymi olejkami eterycznymi 
lub neutralnie: część z nich nie ma żadnych dodatków zapachowych.

By chronić skórę, nasz największy organ!
Petrochemiczne detergenty mogą prowadzić do niepożądanych reakcji 
skórnych, ponieważ skóra pod ich wpływem staje się przepuszczalna dla 
substancji obcych. Podrażnienia i nadwrażliwość mogą być powodowane
także przez pozostałości fosforanów, enzymów czy wybielaczy optycznych 
obecne na wypranych tkaninach. Sonett nie stosuje petrochemii, enzymów, 
GMO, fosforanów ani wybielaczy optycznych.

By poprawić jakość życia własnej rodziny!
Bezpieczeństwo bliskich, skuteczność i przyjemność czerpana z używania 
środków pachnących naturalnymi olejkami eterycznymi – to argumenty 
padające z ust klientów: „Nie boję się już o zdrowie moich dzieci w trakcie 
sprzątania.” „To niesamowite. Pierwszy raz mogę zmywać bez rękawiczek.” 
„Nie myślałam, że ekologiczne środki mogą być takie skuteczne.” „Nie 
wyobrażam sobie powrotu do zwykłej chemii.”Już w 2009 roku marka Sonett 
otrzymała Eko-Laur Konsumenta.  

By mieć nie tylko czysty dom, ale i czyste sumienie:  by środowisko pozostało 
czyste i piękne!

Życzę wiele przyjemności z używania środków Sonett!

Ireneusz Klawikowski, właściciel firmy PRO-ECO, 
dystrybutora SONETT w Polsce

Prać i sprzątać ekologicznie... 
                ... dlaczego?



Wyjątkowa jakość Sonett:
100% biodegradowalności,

surowce roślinne i mineralne,
surowce z upraw ekologicznych,

naturalne olejki eteryczne
bez petrochemii,

bez syntetycznych konserwantów,
bez  syntetycznych barwników,

bez GMO i enzymów
bez fosforanów

Firmę Sonett cechuje konsekwencja 
ekologiczna w wielu aspektach. 
Wykorzystywane surowce, metody produkcji, 
źródła energii i opakowania wybierane są z troską
o środowisko. Wyrazem poszanowania dla natury 
jest także ciągła optymalizacja efektywności
i wydajności produktów. Środki Sonett od ponad 
30 lat służą ludziom dbającym o siebie i naturę 
w wielu krajach Europy i świata.

Środki Sonett są łagodne dla skóry.
Oparte na bazie roślinnej środki powierzchniowo 
czynne stosowane w produktach Sonett są bardzo 
dobrze tolerowane przez skórę.

Środki Sonett zawierają wyłącznie 
naturalne olejki eteryczne.
Zapachy produktów Sonett skomponowane są 
z naturalnych olejków eterycznych, które pochodzą 
w ponad 95% z upraw ekologicznych. Wonne 
olejki eteryczne - zapachy lawendy, trawy
cytrynowej, szałwii czy rododendrona sprawiają, 
iż sprzątanie i zmywanie staje się przyjemnością.
Dla osób wrażliwych na naturalne substancje 
zapachowe dostępne są produkty z serii NEUTRAL 
bez dodatku żadnych substancji zapachowych.
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Środki piorące Sonett chronią naturę i wodę.
Konwencjonalne środki piorące i czyszczące zawierają 
surowce petrochemiczne, które często w ogóle nie ulegają 
biodegradacji lub ulegają jej z trudnością i odkładają się 
w wodzie.
Produkty Sonett (z wyjątkiem Tabletek do zmywarki) nie 
zawierają żadnych surowców petrochemicznych. 
Tabletki do zmywarki mają w składzie kwas poliasparaginowy
i kwas iminodibursztynowy: substancje białkowe występujące 
w muszlach i skorupkach ślimaków. W Tabletkach do zmywarki 
Sonett są one syntetyzowane petrochemicznie w zamkniętym 
procesie produkcyjnym, w którym nie powstają odpady. 
Kwasy te i ich sole ulegają całkowitej biodegradacji.

Środki Sonett pomagają alergikom.
Substancje, które nie są naturalnymi składnikami żywego 
organizmu, czyli tak zwane substancje obce wykazują 
szkodliwe oddziaływanie na skórę, prowokując reakcje 
alergiczne. Prawie wszystkie enzymy, które dodawane są   
do konwencjonalnych środków piorących pochodzą           
od mikroorganizmów zmienionych genetycznie. 
Środki piorące i czyszczące Sonett są wolne od enzymów 
i syntetycznych substancji zapachowych i barwiących.

Sonett  wspiera gospodarstwa rolne            
prowadzone bez monokultury, pestycydów 
i nawozów sztucznych. 
Wiele detergentów zawiera surowce naturalne uprawiane 
w wielkich monokulturach przy użyciu ogromnych ilości 
środków chemicznych, które zanieczyszczają glebę, 
powietrze i wodę. 
Środki Sonett zawierają mydła roślinne uzyskiwane 
wyłącznie z olejów pozyskiwanych z certyfikowanych 
upraw ekologicznych.



Płyn do mycia naczyń NAGIETEK  
Czysto roślinne związki powierzchniowo 
czynne, szczególnie przyjazne dla skóry, 
wydajne i skuteczne. Ze spagiryczną 
esencją z nagietka. Produkt wegański.
Skład: niejonowe cukrowe związki 
powierzchniowo czynne i anionowe 
związki powierzchniowo czynne na bazie 
oleju kokosowego i skrobi kukurydzianej; 
nagietek lekarski*(Calendula officina-
lis*), alkohol roślinny*(etanol*), 
cytryniany, sól, naturalne olejki eteryczne 
z pomarańczy słodkiej* zawiera 
limonen*) i bergamotki*(zawiera 
limonen*, linalol*), dodatki balsamicz-
ne* ; woda wirowana.                            
* = z upraw ekologicznych i ze zbiorów  
       roślin dziko rosnących
Dostępny w opakowaniach: 120 ml,   
300 ml i 1 litr.

Płyn do mycia naczyń CYTRYNOWY
Nadzwyczaj wydajny, szczególnie delikatny 
dla dłoni. O świeżym, naturalnym zapachu 
trawy cytrynowej z upraw ekologicnych. 
Do zmywania ręcznego. Produkt wegański.
Skład: niejonowe cukrowe związki 
powierzchniowo czynne i anionowe 
związki powierzchniowo czynne na bazie 
oleju kokosowego i skrobi kukurydzia-
nej, cytryniany, sól, naturalny olejek 
eteryczny z trawy cytrynowej* (zawiera 
cytral*), dodatki balsamiczne*, woda 
wirowana.          * = z upraw ekologicznych 
i ze zbiorów roślin dziko rosnących
Dostępny w opakowaniach: 120 ml, 300 ml, 
1 litr i 5 litrów oraz na zamówienie: 10 i 25 
litrów.

Tabletki do zmywarki 
Nie zawierają chloru, fosforanów, 
enzymów ani środków zapachowych.
Główne składniki aktywne tabletek to 
soda, krzemiany i siarczanowany olej 
rycynowy, umożliwiające rozpuszczanie 
resztek jedzenia i tłuszczów. Wybielacz 
tlenowy (nadwęglan sodowy) służy do 
usuwania pozostałości kawy i herbaty. 
Cytryniany i kwas poliasparginowy 
(substancja białkowa, występująca 
w skorupach ślimaków i muszlach,
w tabletkach pochodząca z syntezy 
petrochemicznej nie dającej odpadów) 
wychwytują skutecznie pozostałości 
wapienne w wodzie. Produkt wegański.
Ulegają biodegradacji w 100%.
Odpowiednie wyłącznie do zmywarek 
z ustawialnym zmiękczaniem wody.
Skład: cytryniany, soda, krzemiany, 
nadwęglan sodowy, sól sodowa kwasu 
poliasparaginowego, sól sodowa kwasu 
iminodibursztynowego, siarczanowany 
olej rycynowy, dodatki balsamiczne*.
* = z upraw ekologicznych i ze zbiorów  
      roślin dziko rosnących
Dostępne w opakowaniach po: 2 sztuki, 
25 sztuk i 80 sztuk.



Eko-gąbka do mycia naczyń
Wykonana z celulozy, włókien 
sizalowych i pochodzącego z recyklingu 
tworzywa PET. Nie rysuje powierzchni.
Odpowiednia nawet do czyszczenia 
delikatnego szkła, stali nierdzewnej
oraz powłok z efektem lotosu.
Można prać w temperaturze do 60°C.
Skład: Warstwa gąbki:
100% włókien celulozowych;
Warstwa włókninowa:
60% włókna sizalowe,
40% tworzywo PET z recyklingu;
Łączenie: poliuretan. 
Dostępna w opakowaniu: dwupak

Nabłyszczacz do zmywarki 
Zawiera wyłącznie surowce roślinne.
Koncentrat: szczególnie oszczędny
w użytkowaniu. O neutralnym zapachu.
Produkt wegański.
Skład: anionowe związki powierzchniowo 
czynne (siarczanowany olej rycynowy); 
etanol (alkohol roślinny); niejonowe 
cukrowe związki powierzchniowo czynne; 
dodatki balsamiczne*, woda wirowana.
* = z upraw ekologicznych i zbiorów 
       roślin  dziko rosnących
Dostępny w opakowaniu: 0,5 litra oraz
na zamówienie: 10 litrów.

Sól regenerująca do zmywarki 
Nie zawiera środków przeciwzbrylają-
cych ani syntetycznych barwników.
Zapewnia optymalny rezultat zmywania.
Produkt wegański.
Skład: czysta, gruboziarnista sól warzona 
do regenerowania wymiennika jonów 
w zmywarkach domowych.
Dostępna w opakowaniu 2 kg.

Proszek do zmywarki
Bez enzymów, bez GMO i bez 
agresywnych wybielaczy. Dobrze radzi 
sobie nawet z trudnymi zabrudzeniami.
O neutralnym zapachu. Produkt 
wegański.
Odpowiedni wyłącznie do zmywarek 
z ustawialnym zmiękczaniem wody.
Skład: krzemiany, soda, cytryniany, 
dodatki balsamiczne*.
* = z upraw ekologicznych i zbiorów  
       roślin dziko rosnących
Dostępny w opakowaniach: 1 kg, 3 kg 
oraz na zamówienie: 10kg.

WAŻNA UWAGA: Używając tabletek do 
zmywarki Sonett i proszku do zmywarki 
Sonett należy ustawić regulator 
zmiękczacza wody w zmywarce tak, 
jakby woda była o jeden przedział 
twardsza niż jest w rzeczywistości.



Mleczko do szorowania  
Zawiera wyłącznie roślinne związki 
powierzchniowo czynne.
Delikatnie czyści stal nierdzewną, 
emalię, plastiki, kuchenne płyty 
ceramiczne, armaturę.
Świeży zapach olejku eterycznego 
z trawy cytrynowej z upraw ekolo-
gicznych. Produkt wegański.
Skład: bardzo drobno zmielony wapień: 
łagodny środek czyszczący, anionowe  
środki powierzchniowo czynne na bazie 
oleju kokosowego i niejonowe  środki 
powierzchniowo czynne na bazie 
wielocukrów, naturalne olejki eteryczne: 
lawendowy* (zawiera linalol*) oraz       
z trawy cytrynowej* (zawiera cytral*), 
woda.
* = z upraw ekologicznych 
Dostępne w opakowaniu: 0,5 litra.

Proszek do szorowania  
Czyści bez zarysowań umywalki, toalety,  
wanny, stal nierdzewną. Usuwa 
przypalone resztki z garnków oraz  
tłuste osady z kuchenek i piecyków. 
Dzięki delikatnemu działaniu pumeksu 
jest odpowiedni także do czyszczenia 
kuchennych płyt ceramicznych.
Usuwa sadzę z szyb kominkowych, kuchni 
i pieców węglowych. Czyści meble 
ogrodowe z tworzywa sztucznego. 
Bardzo wydajny.
Produkt wegański.
Skład: proszek pumeksowy ze skał 
wulkanicznych, soda, glinka/ił, mydło 
roślinne*, naturalne olejki eteryczne: 
szałwiowy i kajeputowy*(zawiera 
limonen*).
* = z upraw ekologicznych i zbiorów  
       roślin dziko rosnących
Pochodzenie i własności składników:
Pumeks jest lekką skałą wulkaniczną       
o delikatnej strukturze powstającą przez 
gwałtowne schładzanie lawy. Szybkie 
schładzanie zapobiega formowaniu się 
ostrych kawędzi kryształów. Dlatego 
drobno zmielony pumeks, będąc bardzo 
skutecznym środkiem czyszczącym, jest 
jednocześnie niezwykle delikatny dla 
czyszczonych powierzchni. 
Dostępny w opakowaniach: 0,45 kg 
i 1 kg.



Płyn czyszczący 
do kuchni i łazienek 
Z kwasem cytrynowym, zawiera czysto 
roślinne związki powierzchniowo czynne.
Świeżość i blask ceramicznych, 
akrylowych i szklanych powierzchni 
kabin prysznicowych, wanien i umywalek 
oraz glazury. Gruntownie usuwa kamień 
i osady powstałe od mydła i wody. 
Wystarczy spryskać, poczekać aż srodek 
zadziała i dokładnie spłukać.
Produkt wegański.
Skład: alkohol roślinny (etanol), kwas 
cytrynowy, rozpuszczający osad 
kamienny, niejonowe związki 
powierzchniowo czynny na bazie 
wielocukrów, które rozpuszczają tłusty 
brud, woda wirowana.
Uwaga: Nie nadaje się do powierzchni 
zawierających wapń (marmur, alabaster, 
lastriko, beton, itp.). Ostrożnie z 
wapiennymi fugami.
Dostępny w opakowaniach: 
0,5 litra ze spryskiwaczem i 1litr 
oraz na zamówienie 10 ltrów.

Płyn do mycia podłóg 
Z woskami naturalnymi. 
Odpowiedni do płytek, kamienia, drewna, 
korka, parkietu, laminatu, linoleum. 
Pielęgnuje i chroni podłogi woskowane, 
olejowane i lakierowane, tworząc 
naturalną powłokę woskową. 
Nie pozostawia smug. Neutralny 
zapachowo, bez olejków  eterycznych.
Produkt nie jest wegański: zawiera 
szelak.
Skład: niejonowe związki powierzchnio-
wo czynne na bazie wielocukrów, potaż 
(węglan potasowy), szelak (żywica 
naturalna), wosk Carnauba, wosk 
japoński, mydło z oleju kukurydzianego, 
alkohol roślinny (etanol), gliceryna 
roślinna, woda.
Dostępny w opakowaniu: 0,5 litra oraz 
5 litrów.

Mydło do podłóg 
Na bazie mydła roślinnego z oliwy 
z oliwek z upraw ekologicznych. 
Czyści i pielęgnuje podłogi z kamienia  
otwartoporowego i drewna otwartopo-
rowego.
Nadaje się do filcowania wełny.
Produkt wegański.
Skład: mydło z oliwy z oliwek*, alkohol 
roślinny (etanol), cytryniany, naturalny 
olejek eteryczny kajeputowy* (zawiera 
limonen*), dodatki balsamiczne*, woda 
wirowana.
* = z upraw ekologicznych i ze zbiorów  
       roślin dziko rosnących
Dostępne w opakowaniu: 0,5 litra oraz 
na zamówienie: 10 litrów.



Płyn uniwersalny 
Bardzo wydajny środek czyszczący 
do podłóg, dużych powierzchni 
okiennych, łazienki, kuchni, warsztatu 
i samochodu. 
Czyści i pielęgnuje kafelki, meble 
łazienkowe i kuchenne, urządzenia  
sanitarne. Świeży, naturalny zapach 
olejku pomarańczowego i olejku z trawy 
cytrynowej z upraw ekologicznych.
Produkt wegański.
Skład: anionowe związki powierzchniowo 
czynne na bazie oleju kokosowego 
i skrobi kukurydzianej i niejonowe 
cukrowe związki powierzchniowo czynne, 
olejek ze skórki pomarańczowej (zawiera 
limonen), naturalny olejek eteryczny 
z trawy cytrynowej*(zawiera cytral*), 
cytryniany, sól, dodatki balsamiczne*, 
woda wirowana.
* = z upraw ekologicznych i zbiorów  
       roślin dziko rosnących
Dostepny w opakowaniach: 0,5 litra 
i 1 litr oraz na zamówienie: 10 litrów 
i 25 litrów.

Płyn do trudnych zabrudzeń
intensywnie odtłuszczający 
Wysoce skoncentrowany, silny środek 
czyszczący z bio-olejkiem pomarań-
czowym do kuchni, domu i warsztatu.
Usuwa uporczywy brud i tłuste osady.
Do wszystkich odpornych na działanie 
wody powierzchni w kuchni, łazience, 
toalecie, warsztacie, do czyszczenia 
okapów kuchennych, piekarników, 
kuchenek, zanieczyszczonych sadzą szyb 
kominkowych; do usuwania tłuszczu 
z metali w warsztacie, do czyszczenia 
podłóg i okien. 
Płyn do trudnych zabrudzeń jest bardzo 
dobrze tolerowany przez skórę.
Produkt wegański.
Skład: niejonowe związki powierzchnio-
wo czynne na bazie wielocukrów, 
anionowe związki powierzchniowo 
czynne na bazie oleju kokosowego, 
naturalny olejek ze skórki pomarańczo-
wej (zawiera limonen), cytryniany, 
naturalne olejki eteryczne z pomarańczy 
słodkiej* (zawiera limonen*), 
bergamotki* (zawiera limonen*, 
linalol*), kajeputowy* (zawiera 
limonen*) i cytronelowy* (zawiera 
cytronelol*, geraniol*), dodatki 
balsamiczne*; woda wirowana.
* = z upraw ekologicznych i zbiorów 
       roślin dziko rosnących
Dostępny w opakowaniach: 120 ml 
i 0,5 litra oraz na zamówienie: 5 litrów 
i 10 litrów.



Płyn do mycia okien 
i innych powierzchni szklanych
Skutecznie czyści okna, lustra, szklane 
lady sklepowe oraz stal nierdzewną. 
Nie pozostawia smug. Zawiera olejki 
eteryczne z lawendy i trawy cytrynowej 
z upraw ekologicznych. Wypełnia 
pomieszczenie odprężającym, świeżym 
zapachem. Ulega biodegradacji w 100%. 
Produkt wegański.
Do mycia dużych powierzchni szklanych 
polecamy użycie Płynu uniwersalnego  
Sonett i gąbki oraz zbieraka.
Skład: etanol (alkohol roślinny), 
anionowe związki powierzchniowo 
czynne na bazie oleju kokosowego 
i niejonowe związki powierzchniowo 
czynne na bazie wielocukrów, lawen- 
dowy olejek eteryczny*( zawiera linalol*) 
i olejek eteryczny z trawy cytrynowej*
(zawiera cytral*), woda wirowana.
* = z upraw ekologicznych i zbiorów  
      roślin dziko rosnących
Dostępny w opakowaniach: 0,5 litra, 
1 litr oraz na zamówienie: 10 litrów.

Odkamieniacz  
Z kwasem cytrynowym. Usuwa kamień 
z armatury, umywalek, toalet, glazury. 
Do regularnego odkamieniania 
zmywarek, pralek, ekspresów do kawy 
i czajników. Neutralny zapachowo, bez 
olejków eterycznych. Ulega biodegradacji 
w 100%.
Produkt wegański.
Skład: kwas cytrynowy w jakości 
spożywczej, alkohol roślinny (etanol), 
woda wirowana.
Dostępny w opakowaniach: 1 litr 
oraz na zamówienie: 10 i 25 litrów.

Płyn czyszczący do WC  
Zawiera olejki eteryczne z drzew 
iglastych o działaniu antyseptycznym,
gruntownie czyści i usuwa brud i kamień. 
Dzięki swej gęstej konsystencji łatwo 
przylega do pionowych powierzchni 
toalety oraz powierzchni pod krawędzią 
muszli.
Produkt wegański.
Skład: Kwas cytrynowy, niejonowe 
związki powierzchniowo czynne na bazie 
wielocukrów, anionowe związki powierz- 
chniowo czynne na bazie oleju kokoso- 
wego, roślinny środek zagęszczający, 
naturalne olejki eteryczne: cedrowy* 
i cytronelowy* ( zawierają cytronellol*, 
geraniol* i limonen*), dodatki 
balsamiczne*, woda wirowana. 
* = z upraw ekologicznych i zbiorów  
      roślin dziko rosnących
Dostępny w opakowaniach: 0,75 litra 
oraz na zamówienie: 10 l i 25 litrów.



Mydło roślinne w kostce 
Łagodne, tanie mydło z olejów 
roślinnych z upraw ekologicznych, 
bez dodatku substancji barwiących 
i zapachowych, bez wypełniaczy, 
bez środków kompleksujących
i wybielaczy optycznych. 
Do mycia rąk i całego ciała. 
Produkt wegański.
Skład:  czyste mydło roślinne z oleju 
palmowego* i kokosowego*, gliceryna*, 
sól spożywcza, tiosiarczan sodu.
* = składniki z upraw ekologicznych
      i ze zbiorów roślin dziko rosnących
Dostępne w opakowaniu: 100g.

Mydło w płynie CYTRUS 
Łagodne mydło w płynie do rąk, 
twarzy i całego ciała o własnościach 
pielęgnujących i świeżym zapachu. 
Produkt wegański.
Skład: mydło z oliwki z oliwek*, mydło 
z oleju kokosowego*, cukrowe związki 
powierzchniowo czynne, alkohol roślinny 
(etanol), gliceryna roślinna*, cytryniany, 
naturalny olejek eteryczny z trawy 
cytrynowej* (zawiera cytral*), dodatki 
balsamiczne*, woda wirowana. 
* = składniki z upraw ekologicznych
       i ze zbiorów roślin dziko rosnących
Dostępne w opakowaniach: 300 ml,       
1 litr oraz na zamówienie: 10 litrów.

Mydło w płynie SIEDEM ZIÓŁ 
Do rąk, twarzy i całego ciała.
O wyraźnym, korzennym zapachu 
siedmiu ziół: lawendy, mięty, cząbru 
górskiego, szałwii muszkatołowej, 
rododendrona, kolendry i pieprzu 
czarnego.
Wyprodukowane z olejów roślinnych 
w 100% z upraw ekologicznych.
Produkt wegański.
Skład : mydło z oliwki z oliwek*, mydło 
z oleju kokosowego*, cukrowe związki 
powierzchniowo czynne, alkohol roślinny 
(etanol), gliceryna roślinna*, cytryniany, 
naturalne olejki eteryczne z lawendy*, 
mięty*, cząbru górskiego*, szałwii 
muszkatałowej*, rododendrona*, 
kolendry* i pieprzu czarnego*, dodatki 
balsamiczne*, woda wirowana. 
* = składniki z upraw ekologicznych 
       i ze zbiorów roślin dziko rosnących
Dostępne w opakowaniach: 120 ml, 
300 ml i 1 litr.



Mydło w płynie LAWENDA  
Łagodne mydło w płynie do rąk, twarzy
i całego ciała o własnościach pielęgnują-
cych i uspokajającym, wyrazistym 
zapachu czystej lawendy. 
Produkt wegański.
Skład: mydło z oliwki z oliwek*, mydło
z oleju kokosowego*, cukrowe związki 
powierzchniowo czynne, alkohol roślinny 
(etanol), gliceryna roślinna*, cytryniany, 
naturalny olejek eteryczny z lawendy* 
(zawiera linalol*), dodatki balsamiczne*, 
woda wirowana. 
* = składniki z upraw ekologicznych
       i ze zbiorów roślin dziko rosnących
Dostępne w opakowaniach: 300 ml,      
1 litr oraz na zamówienie: 10 litrów.

Mydło w płynie RÓŻA  
Łagodne mydło w płynie do rąk, twarzy 
i całego ciała o własnościach pielęgnują-
cych i subtelnym, ciepłym zapachu. 
Produkt wegański.
Skład: mydło z oliwki z oliwek*, mydło 
z oleju kokosowego*, cukrowe związki 
powierzchniowo czynne, alkohol roślinny 
(etanol), gliceryna roślinna*, cytryniany, 
hydrolat z róży damasceńskiej*, 
naturalne olejki eteryczne Palmarosa*, 
Rose Geranium*, z lawendy*, trawy 
cytrynowej* (zawierają geraniol*, 
limonen*, cytronelol*, cytral* i  linalol*), 
dodatki balsamiczne*, woda wirowana. 
* = składniki z upraw ekologicznych
       i ze zbiorów roślin dziko rosnących
Dostępne w opakowaniach: 300 ml, 
1 litr oraz na zamówienie: 10 litrów.

Mydło w płynie ROZMARYN 
Mydło roślinne w płynie o własnościach 
pielęgnacyjnych i ciepłym zapachu 
rozmarynu wytworzone z olejów 
roślinnych z upraw ekologicznych. 
Subtelny zapach uzyskano dzięki 
wykorzystaniu naturalnych olejków 
eterycznych pochodzących z upraw 
ekologicznych. Rozmaryn jest silnie 
działającą rośliną leczniczą. Wspomaga 
krążenie krwi i pomaga przy zmęczeniu 
i przepracowaniu. Wzmacnia zdolność 
koncentracji i budzi radość życia. Mydło 
w płynie ROZMARYN wyśmienicie budzi 
o poranku. Idealne do mycia rąk i całego 
ciała.  Produkt wegański.
Skład: mydło z oliwki z oliwek*, mydło
z oleju kokosowego*, cukrowe związki 
powierzchniowo czynne, alkohol 
roślinny (etanol), gliceryna roślinna*, 
cytryniany, naturalne olejki eteryczne 
z rozmarynu*, szałwii muszkatałowej*, 
bergamotki*, lawendy* i kadzidła* 
(zawierają limonen* i linalol*), dodatki 
balsamiczne*, woda wirowana. 
* = składniki z upraw ekologicznych
       i ze zbiorów roślin dziko rosnących
Dostępne w opakowaniach: 120 ml, 
300 ml i 1 litr oraz na zamówienie: 
10 litrów.

Mydła w płynie SONETT nadają się także 
do wypełniania ogólnie dostępnych 
dyspenserów do mydła w płynie 
zawieszanych na ścianie.



Proszek do prania  40-95ºC 
MODUŁ 1 W SYSTEMIE MODUŁOWYM
Koncentrat. Do bawełny, lnu, konopii i tkanin 
mieszanych. (Do wełny i jedwabiu polecamy 
Płyn do prania wełny i jedwabiu Sonett).
Bez GMO, bez enzymów, bez surowców 
petrochemicznych, bez syntetycznych środków 
barwiących i zapachowych. Produkt wegański. 
Z mydłem pochodzacym w 100% z upraw 
ekologicznych. Mydło jest najbliższą 
człowiekowi i naturze sustancją myjącą. 
Wyróżnia się pośród innych środków 
powierzchniowo czynnych tym, iż natychmist 
po użyciu ulega rozkładowi poprzez łączenie 
z obecnym w wodzie wapieniem, po czym 
ulega szybkiej i całkowitej biodegradacji.
Skład: mydło z olejów roślinnych*, minerały 
ilaste i krzemiany, soda, zeolity, anionowe 
związki powierzchniowo czynne na bazie oleju 
kokosowego, dodatki balsamiczne*.
* = z kontrolowanych upraw ekologicznych
       i zbiorów roślin dziko rosnących
W opakowaniach: 1,2 kg, 2,4 kg i 10 kg.

Płyn do prania  LAWENDOWY 
30-95ºC
MODUŁ 1 W SYSTEMIE MODUŁOWYM
Do tkanin białych i kolorowych z bawełny, lnu, 
konopii i mieszanych. Zawiera mydło z olejów 
roślinnych pochodzących z upraw ekologicz- 
nych, bez enzymów, bez GMO. Ulega 
biodegradacji w 100%. Produkt wegański.
Skład: mydło z oleju rzepakowego*, niejonowe 
związki powierzchniowo czynne na bazie 
wielocukrów, anionowe związki powierzchnio-
wo czynne na bazie oleju kokosowego, alkohol 
roślinny (etanol), anionowe związki 
powierzchniowo czynne (siarczanowany olej 
rycynowy), cytryniany, naturalny olejek 
eteryczny z lawendy*(zawiera linalol*), dodatki 
balsamiczne*, woda wirowana.
Dostępny w opakowaniach: 120 ml, 2 litry,      
5 litrów oraz na zamówienie: 10 i 25 litrów.

SYSTEM  MODUŁOWY  SONETT  opiera  
się  na  założeniu,  że  ilość  środka  
piorącego,  środka  zmiękczającego 
wodę  oraz  wybielacza można dozować 
w zależności od indywidualnych potrzeb, 
minimalizując ingerencję w środowisko 
naturalne:
Moduł 1: PROSZEK / PŁYN DO PRANIA: 
Dozowanie według tabeli.
Moduł 2: ŚRODEK DO ZMIĘKCZANIA 
WODY: Proces prania przebiega naj- 
skuteczniej w wodzie miękkiej. Dlatego 
środki służące wyłącznie do zmiękczania 
wody (najczęściej fosforany) stanowią 
przeciętnie około 40% składu konwen- 
cjonalnych środków do prania. W takiej 
ilości dostają się one do środowiska 
wraz z proszkiem/płynem, niezależnie od 
tego, czy ( i w jakim stopniu ) na danym 
terenie występuje potrzeba  zmiękczania  
wody. W  systemie  modułowym  Sonett,  
przyjazne  dla  środowiska  składniki  
Środka  do  zmiękczania  wody Sonett  
dozuje  się samodzielnie  w  zależności  
od  lokalnej  twardości  wody.
Moduł 3: WYBIELACZ: Z uwagi na brak 
w środkach do prania Sonett  
petrochemicznych aktywatorów 
wybielających i wybielaczy optycznych, 
należy w przypadku silnych zabrudzeń 
stosować tlenowy Wybielacz Sonett, 
który przy namoczeniu jest efektywny  
już od 30°C. Stosuje się go  do tkanin 
białych i plam na tkaninach kolorowych. 
Usuwa plamy i zapobiega szarzeniu 
tkanin.



Środek do zmiękczania wody 
MODUŁ 2 W SYSTEMIE MODUŁOWYM 
W zależności od lokalnej twardości wody 
w systemie modułowym Sonett zaleca się 
dodawanie środka zmiękczajacego tylko 
w niezbędnych ilościach (zgodnie z tabelą 
w niniejszej broszurze stronach 22/23 lub 
na opakowaniach), dzięki czemu w naj- 
mniejszym możliwym stopniu obciąża się 
środowisko, zachowując jednocześnie 
optymalną skuteczność prania. 
Ulega biodegradacji w 100%. 
Nie zawiera fosforanów i fosfonatów. 
Produkt wegański.
Skład: zeolity, cytryniany, soda.
Dostępny w opakowaniach: 0,5 kg i 1 kg.

Wybielacz i odplamiacz
MODUŁ 3 W SYSTEMIE MODUŁOWYM 
Z czystym tlenem, bez petrochemii. Wybiela 
i usuwa plamy przy pomocy czystego tlenu, 
efektywny przy praniu od 50°C, przy 
namaczaniu od 30°C. Nie zawiera wybielaczy 
optycznych, syntetycznych aktywatorów 
wybielających i szkodliwego dla roślin 
nadboranu. W procesie wybielania ulega 
całkowitej degradacji na tlen, wodę i sodę.
Produkt wegański.
Skład: wybielacz na bazie tlenu (nadwęglan 
sodowy), soda.
· do tkanin białych i kolorowych o trwałych  
   barwach z bawełny, lnu, konopii i mieszanych
· do usuwania dających się utlenić plam:         
  po owocach, czerwonym winie, herbacie,  
  kawie, trawie, krwi itp.
· do zapobiegania szarzeniu tkanin i rozjaś-  
   niania tkanin pożółkłych i poszarzałych
∙ do usuwania uporczywych plam po kawie 
  i  herbacie ( w zmywarce)
Dostępny w opakowaniach: 
60 ml, 0,45 kg i 0,9kg.

Płyn do płukania tkanin  
Zmiękcza tkaniny, ożywia kolory, usuwa 
pozostałości alkaliczne środków piorących.
Ulega całkowitej biodegradacji.
Produkt wegański.
Skład: czysty kwas cytrynowy w jakości 
spożywczej, alkohol roślinny (etanol), woda 
wirowana.
Dostępny w opakowaniach: 1 litr 
oraz na zamówienie: 10 i 25 litrów.



Mydło do plam galasowe w kostce 
Mydło galasowe jest tradycyjnie używanym, 
nadzwyczaj skutecznym środkiem do usuwania 
plam z atramentu, tuszu, tłuszczu, krwi, owoców, 
itp. Do tkanin białych i o trwałych kolorach. 
Zawiera mydło roślinne z oleju z upraw ekolo- 
gicznych. W 100% biodegradowalne.
Produkt nie jest wegański: 
zawiera żółć wołową (1-5%).
Skład: mydło z oleju palmowego*, mydło 
z oleju kokosowego*, żółć wołowa, chlorofil,
sól kuchenna, tiosiarczan sodu.
* = składniki z upraw ekologicznych i zbiorów    
       roślin dziko rosnących
Dostępne w opakowaniu: kostka 100g.

Płyn do prania wełny i jedwabiu 
Oliwkowy płyn do prania wełny i jedwabiu
z mydłem z bio-oliwki z oliwek. Do prania 
delikatnych tkanin z włókien naturalnych 
i miesznych w temperaturze do 40°C. Pomaga 
zachować elastyczność i miękkość tkanin. 
Zapach lawendy z upraw ekologicznych. 
Ulega całkowitej biodegradacji.
Produkt wegański.
Skład: mydło z oliwy z oliwek*, niejonowe 
cukrowe związki powierzchniowo czynne, 
mydło z oleju rzepakowego*, alkohol roś-
linny (etanol), cytryniany, eteryczny olejek 
lawendowy*(zawiera linalol*), dodatki 
balsamiczne*, woda wirowana.
* = z upraw ekologicznych i zbiorów roślin  
      dziko rosnących
Dostępny w opakowaniach: 120 ml, 1 litr 
  oraz na zamówienie: 10 i 25 litrów.

Płyn do regeneracji wełny  
Z naturalną lanoliną i mydłem z oliwy 
z oliwek z upraw ekologicznych. Przywraca 
tkaninom wełnianym ich naturalną 
elastyczność. Pachnący lawendą dzięki użyciu  
naturalnego lawendowego olejku eterycznego 
z upraw ekologicznych. Ulega całkowitej 
biodegradacji. Produkt nie jest wegański: 
zawiera naturalną lanolinę.
Skład: naturalna lanolina (tłuszcz z wełny) 
przywracający włóknom wełny ich naturalne 
natłuszczenie, mydło z oliwy z oliwek*, 
niejonowe cukrowe związki powierzchniowo 
czynne i alkohol cetylowy, roślinny środek 
zagęszczający, naturalny lawendowy olejek 
eteryczny* (zawiera linalol*), cytryniany, 
dodatki balsamiczne*, woda.
* = z upraw ekologicznych i ze zbiorów 
      roślin dziko rosnących
Dostępny w opakowaniu: 300ml.

Płyn do prania KOLOR 
Z mydłem z bio-olejów roślinnych,
bez enzymów, bez GMO. Pierze dokładnie 
i chroni kolory. Do tkanin kolorowych 
z bawełny, lnu, konopii, mikrofazy 
i mieszanych. Odpowiedni także do odzieży 
wierzchniej i sportowej. Świeży zapach 
bio-olejków eterycznych z mięty zielonej 
i trawy cytrynowej. Ulega całkowitej 
biodegradacji. Produkt wegański.
Skład: mydło z oleju rzepakowego*/oleju 
słonecznikowego*, niejonowe cukrowe 
związki powierzchniowo czynne,  cytryniany,  
alkohol roślinny (etanol), anionowe związki 
powierzchniowo czynne z oleju kokosowego, 
anionowe związki powierzchniowo czynne 
(siarczanowany olej rycynowy), olejki eteryczne 
z trawy cytrynowej*, rododendrona*, mięty 
zielonej * i odrobiny lawendy*(zawierają 
cytral*, limonen*, geraniol*), dodatki 
balsamiczne*, woda wirowana.   
* = z kontrolowanych upraw ekologicznych 
       i zbiorów roślin dziko rosnących
Dostępny w opakowaniach: 120 ml, 1,5 litra, 
5 litrów oraz na zamówienie: 10 i 25 litrów.



Płyn do prasowania  
Wzmacnia, wygładza i pielęgnuje tekstylia 
z bawełny, lnu i konopii. Ułatwia prasowanie.
Wyprasowane tkaniny pozostają dłużej nie 
pogniecione, zachowują formę i nie przyjmują 
tak łatwo brudu. Zawiera skrobię roślinną 
pochodzącą w 100% z upraw ekologicznych.
Ulega całkowitej biodegradacji.
Produkt wegański.
Skład: skrobia roślinna z kukurydzy*, 
siarczanowany olej rycynowy oraz mydło
z oliwy z oliwek*, cytryniany, etanol (alkohol 
roślinny), naturalne olejki eteryczne Rose 
Geranium* i lawendowy* (zawierają 
cytronelol*, geraniol* i linalol*), woda 
wirowana.
* = z kontrolowanych upraw ekologicznych 
       i zbiorów roślin dziko rosnących  
Dostępny w opakowaniach: 0,5 litra i 1litr.

Spray na plamy 
Zawiera korę mydłokrzewu z upraw ekolo- 
gicznych. Odpowiedni także do tkanin 
delikatnych, wełny i jedwabiu.
Skutecznie likwiduje plamy z owoców,  
kakao, tłuszczu, tuszu z długopisów, itd.
Ulega biodegradacji w 100%.
Produkt wegański.
Do użycia bezpośrednio na plamę.
Skład: niejonowe cukrowe związki powierz- 
chniowo czynne, alkohol roślinny (etanol), 
gliceryna roślinna*, ekstrakt z kory mydło- 
krzewu*, cytryniany, naturalne olejki eteryczne 
z lawendy* i szałwii* (zawierają linalol*, 
limonen*), dodatki balsamiczne *, woda 
wirowana.
* = z upraw ekologicznych i zbiorów roślin 
      dziko rosnących
Dostępny w opakowaniu: 100ml.

Mydło do plam galasowe 
w płynie 
Zawiera mydło roślinne z oleju bio.
Usuwa plamy z tłuszczu, owoców, trawy, 
tuszu z długopisów,  krwi, itp.
Zawiera naturalny olejek eteryczny petit-grain
(z liści i pędów drzewa pomarańczowego) 
z kontrolowanych upraw ekologicznych.
W 100% biodegradowalne.
Produkt nie jest wegański: 
zawiera żółć wołową (1-5%).
Do stosowania bezpośrednio na plamy lub 
jako dodatek wzmacniający skuteczność 
środka piorącego w pralce.
Do tkanin białych i tkanin o trwałych kolorach.
Skład: mydło z oleju rzepakowego*, mydło 
z oliwy z oliwek*, niejonowe cukrowe związki 
powierzchniowo czynne, żółć wołowa, alkohol 
roślinny (etanol), naturalny olejek eteryczny ze 
skórki pomarańczowej (zawiera limonen), natu- 
ralny olejek eteryczny petit-grain* (zawiera 
limonen*i linalol*), cytryniany, dodatki 
balsamiczne*, woda wirowana.   
* = składniki z upraw ekologicznych i zbiorów   
       roślin dziko rosnących
Dostępny w opakowaniach: 
120 ml, 300 ml i 1litr.



Płyn uniwersalny NEUTRAL  
Polecany dla alergików, neutralny zapachowo: 
bez olejków eterycznych.
Skład: niejonowe cukrowe związki powierz- 
chniowo czynne i anionowe związki powierz- 
chniowo czynne: aktywne substancje 
czyszczące, które rozpuszczają tłuszcz i działają 
niezależnie od stopnia twardości wody, 
otrzymywane z oleju kokosowego i skrobi 
kukurydzianej, sól, cytryniany, woda wirowana.
Dostępny w opakowaniu: 0,5 litra.

Mydło w płynie NEUTRAL
Do rąk, twarzy i całego ciała.
Wyprodukowane z olejów roślinnych 
w 100% z upraw ekologicznych.
Produkt wegański.
Skład : mydło z oliwki z oliwek*, mydło 
z oleju kokosowego*, cukrowe związki 
powierzchniowo czynne, alkohol roślinny 
(etanol), gliceryna roślinna*, cytryniany, 
woda wirowana. 
* = składniki z upraw ekologicznych 
Dostępne w opakowaniach: 
300 ml i 1 litr.

Dla osób wrażliwych zarówno
na syntetyczne, jak i na naturalne 
substancje zapachowe polecamy 
produkty z serii NEUTRAL:
bez dodatku jakichkolwiek 
substancji zapachowych. 

Środki Sonett są  ze względu na swój skład nadzwyczaj łagodne 
dla skóry. Nawet jeśli ich śladowe ilości pozostaną na pranych 
tekstyliach lub czyszczonych powierzchniach, niebezpieczeństwo 
podrażnienia skóry czy reakcji alergicznych jest bardzo niewielkie. 
Dzięki temu mogą być stosowane do prania ubrań dzieci i niemowląt,        
a także większości alergików.
Dla osób wrażliwych nie tylko na syntetyczne, ale nawet na naturalne 
substancje zapachowe dostępne są produkty z serii NEUTRAL: 
mydło, płyn do mycia naczyń, płyn uniwersalny oraz płyny do prania  
bez dodatku jakichkolwiek substancji zapachowych. 



Płyn do mycia naczyń NEUTRAL 
Do zmywania ręcznego. Dla osób o wrażliwej 
skórze. O neutralnym zapachu. Odpowiedni 
dla większości alergików. Czysto roślinne 
związki powierzchniowo czynne. Bez dodatków 
zapachowych, barwiących i konserwujących.
Ulega biodegradacji w 100%.
Produkt wegański.
Skład: niejonowe cukrowe związki powierz- 
chniowo czynne i anionowe związki powierz- 
chniowo czynne: aktywne substancje 
czyszczące, które rozpuszczają tłuszcz i działają 
niezależnie od stopnia twardości wody, 
otrzymywane z oleju kokosowego i skrobi 
kukurydzianej, sól, cytryniany, woda wirowana.
Dostępny w opakowaniach: 300 ml, 1litr oraz 
na zamówienie: 10 litrów.

Płyn do prania NEUTRAL    
30-95ºC
MODUŁ 1 W SYSTEMIE MODUŁOWYM 
Do prania tkanin kolorowych i białych.
Bez dodatku żadnych substancji zapachowych.
Skład: mydło z oleju rzepakowego*/ słoneczni- 
kowego*, niejonowe cukrowe związki 
powierzchniowo czynne i anionowe związki 
powierzchniowo czynne na bazie oleju 
kokosowego, alkohol roślinny (etanol), 
anionowe związki powierzchniowo czynne 
(siarczanowany olej rycynowy), cytryniany, 
woda wirowana.
* = z kontrolowanych upraw ekologicznych
Dostępny w opakowaniach: 120 ml, 2 litry 
oraz na zamówienie: 10 i 25 litrów. 

Płyn do prania wełny i jedwabiu 
NEUTRAL 30-40ºC
Do prania w pralce i ręcznego w temperaturze 
do 40ºC.
Wyłącznie roślinne środki powierzchniowo 
czynne. Bez surowców petrochemicznych,
bez dodatków zapachowych, kompleksujących 
i barwiących, bez konserwantów.
Ulega całkowitej biodegradacji.
Produkt wegański.
Skład: mydło z oliwy z oliwek*, mydło z oleju 
rzepakowego*, związki powierzchniowo 
czynne na bazie skrobi roślinnej, cukru i oleju 
kokosowego, alkohol roślinny (etanol), 
cytryniany, woda wirowana.
* = z kontrolowanych upraw ekologicznych
Dostępny w opakowaniu: 1 litr. 



Sortowanie tkanin do prania: 
• Tkaniny sortować według wskazań 
   na metkach.
• Rozdzielić ciemne tkaniny od jasnych,   
   aby uniknąć ich szarzenia.
• Przewrócić kolorowe ubrania na lewą 
   stronę, dzięki temu kolory pozostaną  
   dłużej żywe i nie powstaną na nich  
   smugi.
• Przed praniem opróżnić kieszenie 
   koszul, marynarek, spodni, zasunąć 
   suwaki i zapiąć guziki.

Prawidłowe napełnianie pralki:
Nie należy przepełniać bębna pralki. 
Napełniać pralkę na tyle, aby pozostała 
odległość jednej pięści między tkaninami   
a bębnem. W takich warunkach środek 
do prania lepiej się rozpuszcza, ubrania 
lepiej się dopierają, a resztki środka do 
prania zostają dokładniej wypłukane.

KILKA PRAKTYCZNYCH PORAD

Utrzymywanie się lekkiej piany 
w pralce podczas prania świadczy 
o prawidłowym dozowaniu.
Szczegóły dotyczące prawidłowego 
dozowania środków do prania 
Sonett na etykietach poszczegól-
nych produktów.

W przypadku trudnych do usunięcia 
plam i zabrudzeń można użyć
Mydła do plam galasowego Sonett, 
Wybielacza /Odplamiacza (do tkanin 
o twałych kolorach i tkanin białych) 
lub wykorzystać inne porady 
dotyczące usuwania plam ze strony 
24 tej broszury.



Kurtki i poduszki puchowe
W tym przypadku dobrze sprawdza się 
Płyn do prania wełny i jedwabiu Sonett. 
Ważne jest, aby puch przy suszeniu był 
regularnie trzepany, co zapobiega 
sklejaniu.
O ile na metce nie podano inaczej, 
postępować jak następuje:
• Wybrać tryb prania tkanin delikatnych  
   w 30  ̊C.
• Zastosować Płyn do prania wełny
   i jedwabiu Sonett (bez Środka do  
   zmiękczania wody).
• Włączyć dodatkowe płukanie.
• Włączyć  delikatne wirowanie.
• W przypadku suszenia w suszarce,  
   wybrać niską temperaturę suszenia 
    i niewielkie wypełnienie bębna.
• W przypadku suszenia puchowych  
   kurtek i poduszek na sznurku trzeba   
   nimi od czasu do czasu potrząsnąć,  
   aby roztrzepać puch.

Ubrania sportowe, mikrofaza
(goretex, sympatex, softshell itp.)
Postępować zgodnie z instrukcją          
podaną na metce.
O ile nie zalecono inaczej, postępować  
jak następuje:
•  Wybrać tryb prania tkanin delikatnych  
    w 40 ̊C
•  Użyć Płynu do prania Kolor Sonett,   
    dozując zgodnie ze wskazówkami       
    na etykiecie.
•  Włączyć dodatkowe płukanie.
•  Włączyć  delikatne wirowanie. 
•  W przypadku suszenia w suszarce,  
    wybrać niską temperaturę suszenia.  
    Nie przepełniać bębna.

Suszenie wypranych tkanin:
• Po zakończeniu prania jak najprędzej 
  wyjąć pranie z pralki, jest to szczegól- 
  nie ważne przy praniu w temp. poniżej 
  60  ̊C, ponieważ mikroorganizmy, które 
  nie zostały zneutralizowane w trakcie 
  prania, mogą się namnażać i powo-  
  dować zapach stęchlizny.
• Szufladkę i drzwiczki pralki pozostawić  
  otwarte, aby umożliwić wietrzenie 
  urządzenia.
• Suszenie wypranych tkanin poprzez  
  rozwieszanie jest najbardziej 
  energooszczędną metodą suszenia.   
  W przypadku suszenia w suszarce  
  należy unikać przeładowania bębna        
  i przesuszenia tkanin.

Dla optymalngo działania pralki 
wskazane jest regularne odkamie- 
nianie pralki Odkamieniaczem 
Sonett co 2 - 3 miesiące.



Wskazane jest uzyskanie informacji o stopniu twardości wody w swoim 
rejonie. Od 8,4°dH / 15°fH ( średnia twardość wody) należy używać ŚRODKA 
DO ZMIĘKCZANIA WODY SONETT.
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Wskazane jest wsypywanie proszku bezpośrednio do bębna, a zmiękczacza 
wody do szufladki na proszek do prania.
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JAK USUWAĆ PLAMY?

5  podstawowych praktycznych zasad:

Plamy z owoców, trawy i warzyw
Wetrzeć Mydło do plam galasowe 
Sonett, pozostawić na kilka minut aby 
zadziałało, przepłukać, następnie wyprać 
tak jak zwykle. Przed zastosowaniem 
sprawdź trwałość koloru w niewidocz-
nym miejscu tkaniny.

Produkty Sonett pomocne
w zwalczaniu plam:
• Mydło do plam galasowe
• Spray na plamy
• Płyn do trudnych zabrudzeń  
• Wybielacz / odplamiacz
• Płyn do płukania tkanin

Plamy z tłuszczu
Nanieść niewielką ilość nierozcieńczo- 
nego Płynu do trudnych zabrudzeń 
Sonett, pozostawić na kilka minut aby 
zadziałał, wyprać. Płyn ten nadaje się 
znakomicie do usuwania tłustych plam 
z delikatnych tkanin. Można użyć 
również Mydła do plam galasowego 
lub Sprayu na plamy, postępując jak 
z Płynem do trudnych zabrudzeń.

1  Plamę należy usunąć tak szybko, jak  
    to możliwe,  a następnie uprać tkaninę   
    tak jak zwykle (uwzględniając wska-  
    zówki dotyczące pielęgnacji na metce).
2  Grubsze zabrudzenia ( błoto, dżem, 
    itp.) o ile to możliwe wstępnie usunąć  
    mechanicznie.
3  Usuwanie plamy należy przeprowa-
    dzać od brzegów plamy do środka.
4  W tkaniny delikatne lekko wklepywać  
    środek do usuwania plam, nie należy   
    pocierać ani szczotkować.
5  Przed użyciem jakiegokolwiek środka  
    do usuwania plam zaleca się  
    sprawdzenie trwałości koloru 
    w niewidocznym miejscu tkaniny.

Plamy z kawy i herbaty
Plamę wstępnie potraktować sokiem 
z cytryny lub Płynem do płukania tkanin 
Sonett, wypłukać i wyprać jak zwykle. 
Jasne tkaniny o trwałych kolorach mogą 
być prane bez zabiegów wstępnych od 
tempeartury 50  ̊C z dodatkiem 
Wybielacza / odplamiacza Sonett. 



Plamy z kakao i czekolady
Plamę spryskać Sprayem na plamy 
Sonett, pozostawić na 10 minut, aby 
spray zadziałał , wypłukać lub od razu 
włożyć do pralki i wyprać.

Flamaster i atrament
Plamy tego typu z reguły dają się 
skutecznie usunąć przy pomocy Mydła 
do plam galasowego Sonett lub Sprayu 
na plamy Sonett.

Plamy z mleka, krwi i białka
Plamy pochodzenia białkowego należy 
najpierw dokładnie wypłukać w zimnej 
wodzie. Jeżeli to nie wystarczy można 
użyć Mydła do plam galasowego Sonett.

Plamy z rdzy, stare plamy z krwi
Tkaninę z plamą zalać Płynem do 
płukania tkanin Sonett, pozwolić 
zadziałać, następnie spłukać zimną 
wodą, po czym uprać tak jak zwykle, 
jeśli to możliwe z użyciem Wybielacza / 
odplamiacza Sonett.

Plamy z wosku
Położyć bibułkę na wosku i ostrożnie 
ogrzewać przy pomocy suszarki.  
Pozostałe resztki wosku usunąć 
rozpuszczalnikiem. 
Ostrożnie z  gorącym żelazkiem! Wosk 
szybko się rozpuszcza i może wniknąć
między włókna. 



Czy można używać produktów Sonett w gospodarstwach 
domowych z ekologiczną oczyszczalnią ścieków?   
Tak.

Jaki jest termin przydatności produktów Sonett?
Wszystkie produkty Sonett mają termin przydatności powyżej 36 
miesięcy. Na środkach do prania i sprzątania nie trzeba w takim 
wypadku podawać terminu przydatności produktu, podawany jest 
numer serii produkcyjnej. 
W przypadku większości produktów można łatwo odczytać datę 
produkcji po pominięciu ostatniej cyfry z numeru serii produkcyjnej: 
dwie pierwsze cyfry oznaczają dzień, dwie następne oznaczają 
miesiąc, dwie kolejne rok, tak więc np. CHB 2007121
to produkcja z dnia 20.07.2012, a CHB 0308122 
to produkcja z dnia 03.08.2012.
Wszystkie MYDŁA SONETT, jako produkty kosmetyczne, mają na 
opakowaniu nadrukowane oznaczenie terminu, przed którym
należy je zużyć. Termin ten podany jest po słowach BEST BEFORE.

Stosuję produkty Sonett. W jaki sposób mogę zapobiegać 
osadzaniu się kamienia w pralce / zmywarce?
Firma Sonett zaleca regularne odkamienianie pralki / zmywarki przy 
pomocy Odkamieniacza Sonett przynajmniej raz na 2 -3 miesiące 
w zależności od lokalnej twardości wody. Szczegółowa instrukcja 
odkamieniania podana jest na etykiecie Odkamieniacza.

Dlaczego niektóre produkty Sonett mają znaczek „Ostrożnie 
produkt drażniący”, mimo iż producent deklaruje, że są to 
produkty ekologiczne?
Także produkty oparte na naturalnych surowcach mogą być np. silnie 
zasadowe i jako takie przy niewłaściwym zastosowaniu mogą być 
niebezpieczne dla człowieka. Poszczególne produkty wymagają 
zachowania środków ostrożności podanych na etykietach, 
w szczególności przechowywania ich w miejscu niedostępnym
dla dzieci.

Dlaczego kupiony przeze mnie płyn (do prania / do mycia 
naczyń / uniwersalny) ma stałą konsystencję?
W niskich temperaturach produkty te mogą zmienić konsystencję na 
stałą i zmienić zabarwienie na białe. Jeżeli postawi się je w ogrzewa-
nym pomieszczeniu powrócą do stanu płynnego. Ta zmiana 
konsystencji nie ma wpływu na jakość produktu.



Sonett należy do pionierów w dziedzinie produkcji ekologicznych środków 
czyszczączych i piorących. Dzięki swej znakomitej jakości produkty Sonett 
znajdują odbiorców już w prawie wszystkich krajach Europy.              
W poczuciu odpowiedzialności za przywracanie naturalnych właściwości 
wody użytej do prania lub sprzątania, stosujemy w naszych produktach 
dodatki mieszane przy pomocy oloidów oraz wodę wprawianą w ruch 
wirowy w trakcie przepływania przez dwanaście specjalnie ukształtowa-
nych owalnych szklanych naczyń.  Wszystkie surowce wykorzystywane     
w produkcji są  
□ w pełni biodegradowalne 
□ wolne od alergenów, 
□ nie zawierają enzymów, 
□ nie zawierają petrochemicznych środków powierzchniowo czynnych,            
□ nie zawierają syntetycznych dodatków zapachowych, barwiących 
    i konserwujących,  
□ nie zawierają aktywatorów wybielania, 
□ produkcja odbywa się bez użycia organizmów modyfikowanych  
    genetycznie        
□ i bez nanotechnologii.                                   
Oleje, z których wytwarzamy mydła i wszystkie olejki eteryczne 
pochodzą w 100% z kontrolowanych upraw ekologicznych.

Nowe logo w nowoczesny sposób reprezentuje markę Sonett, która 
od dziesięcioleci jest synonimem dbałości o naturę i znakomitej 
jakości. Jest ono stopniowo wprowadzane na etykiety kolejnych 
produktów i do wszelkich materiałów informacyjnych.  Dlatego 
w sprzedaży są aktualnie produkty Sonett oznakowane zarówno 
wcześniejszym:

jak i nowym znakiem firmowym:



Producent:

Sonett OHG

Ziegeleiweg 5

88693 Deggenhausen

Niemcy

www.sonett.eu

Certified by Certisys stop-climate-change.deeco-control.com Reg. by Vegan Society

Ekologiczne środki piorące i czyszczące SONETT zostały uhonorowane godłem Eko-Laur 
Konsumenta 2009. Eko-Laur Konsumenta wyróżnia wyroby:
• zdrowe   
• produkowane metodami ekologicznymi  
• zakładające poszanowanie środowiska naturalnego.

Wydrukowano na papierze ekologicznym z użyciem farb ekologicznych przez db PRINT: www.dbprint.pl

Znak Eco Garantie 
gwarantuje:
• stosowanie surowców 
   z kontrolowanych upraw 
   ekologicznych
• nie stosowanie enzymów   
   z genetycznie zmienio- 
   nych organizmów
• optymalną 
   biodegradowalność
• kontrolę przez Certisys 
   Belgia

Znak EcoControl 
gwarantuje kontrolę 
zgodności z kryteriami 
jakości wyznaczonymi 
przez Sonett:
• nie stosowanie 
   żadnych enzymów
• nie stosowanie żadnych   
   petrochemicznych ani  
   częściowo petrochemi-
   cznych związków 
   powierzchniowo 
   czynnych
• nie stosowanie żadnych  
   petrochemicznych ani 
   częściowo petrochmicz-  
   nych konserwantów
• stosowanie czysto 
   roślinnych mydeł na 
   bazie olejów z roślin
   z kontrolowanych   
   upraw ekologicznych
• stosowanie wyłącznie 
   naturalnych olejków  
   eterycznych pochodzą- 
   cych w 100% z roślin
   z kontrolowanych 
   upraw ekologicznych 
• zaopatrzenie w energię 
   elektryczną i ogrze- 
   wanie w 100% ze  
   źródeł odnawialnych
• kontrola przez PreCert 
   Consulting & Audits

Znak Vegan Society 
gwarantuje:
• nie stosowanie żadnych  
   składników pocho-  
   dzenia zwierzęcego
• żadne testy na 
   zwierzętach nie są  
   przeprowadzane ani 
   zlecane przez Sonett.
Wszystkie produkty 
Sonett z wyjątkiem 
Płynu do regeneracji 
wełny Sonett, Mydła 
do plam galasowego 
w kostce i w płynie Sonett 
i Płynu do mycia podłóg 
Sonett, które zawierają 
składniki pochodzące od 
zwierząt, są oznakowane 
logiem Vegan Society. 

Znak stop-climate
-change poświadcza 
najwyższy standard 
kompleksowej analizy
i certyfikacji emisji CO2.
Znak stop-climate 
-change gwarantuje 
analizę i pełną 
transparentność 
funkcjonowania całego 
przedsiębiorstwa 
w odniesieniu do emisji 
CO2. Analiza wykazuje, 
że ogrzewanie               
i korzystanie z energii 
elektrycznej w firmie 
Sonett prawie nie 
powoduje emisji CO2.

Dystrybutor:

PRO - ECO

25-702 Kielce

ul. Stokowa 7

Tel. 41 24 24 192

Kom. 698 655 610

K
O

N
S

E
K

W
E

N
C

JA
 W

 E
K

O
L

O
G

II


