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II Sonett należy do pionierów produkcji 

ekologicznych środków piorących 
i czyszczących. 

Dzięki swej doskonałej jakości produkty 
Sonett  rozpowszechniły się w wielu 
krajach w Europie i na świecie.

W poczuciu odpowiedzialności za 
renaturalizację wody używanej do 
prania lub sprzątania Sonett dodaje 
do swych produktów substancje 
rytmizowane w mieszalniku oloidowym, 
a ponadto wykorzystuje wodę poddaną 
wcześniej wirowaniu w dwunastu 
owalnych naczyniach szklanych.
Wszystkie wykorzystywane surowce 
są całkowicie biodegradowalne. 
Nie zawierają enzymów, 
petrochemicznych tenzydów, 
barwników, dodatków zapachowych 
i konserwantów. Produkty Sonett 
nie zawierają także wybielaczy 
optycznych, GMO ani nanocząstek.
 

Oleje używane do produkcji mydeł, 
a także wszystkie olejki eteryczne 
pochodzą w 100% z certyfikowanych 
upraw ekologicznych.

Pełne listy składników znajdują się 
na każdej etykiecie oraz na stronie 
internetowej.

                          Więcej informacji na: 
                                    www.sonett.pl

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. 100g

Mydło w płynie CYTRUS 
Łagodne mydło w płynie do rąk, twarzy i całego ciała 
o własnościach pielęgnujących i świeżym zapachu. 
Produkt wegański. 
300 ml, 1 litr i 10 litrów

Mydło w płynie SIEDEM ZIÓŁ 
Do rąk, twarzy i całego ciała. Lawenda, mięta, cząber górski, 
szałwia muszkatołowa, rododendron, kolendra i pieprz 
czarny. Z olejów roślinnych w 100% z upraw ekologicznych. 
Produkt wegański. 300 ml, 1 litr

Mydło w płynie LAWENDA  
Łagodne mydło w płynie do rąk, twarzy i całego ciała 
o własnościach pielęgnujących i uspokajającym, 
wyrazistym zapachu czystej lawendy. 
Produkt wegański. 300 ml, 1 litr, 10 litrów

Mydło w płynie RÓŻA  
Łagodne mydło w płynie do rąk, twarzy i całego ciała 
o własnościach pielęgnujących i subtelnym, ciepłym 
zapachu. Produkt wegański.
300 ml, 1 litr, 10 litrów

Mydło w płynie ROZMARYN 
Mydło roślinne w płynie o własnościach pielęgnacyjnych 
i ciepłym zapachu rozmarynu. Z olejów roślinnych z upraw 
ekologicznych. Subtelny zapach uzyskano dzięki wykorzysta-
niu naturalnych olejków eterycznych pochodzących z upraw 
ekologicznych. Wyśmienicie budzi o poranku. Idealne do 
mycia rąk i całego ciała. Produkt wegański.  
120 ml, 300 ml, 1 litr, 10 litrów

Mydło w płynie NAGIETEK
Do rąk, twarzy i całego ciała. Z olejów roślinnych w 100% z upraw 
ekologicznych. Produkt wegański. 120 ml, 300 ml, 1 litr, 10 litrów

MYDŁA

Wszystkie produkty Sonett są nadzwyczaj łagodne dla skóry. 
Dla osób szczególnie wrażliwych, w tym uczulonych nawet na naturalne 

substancje zapachowe oraz dla dzieci i niemowląt dostępne są 
produkty z serii SENSITIV: bez dodatku jakichkolwiek 

substancji zapachowych, w tym naturalnych.

Płyn uniwersalny SENSITIV  
Polecany dla alergików, neutralny 
zapachowo: bez olejków eterycznych. 
Produkt wegański. 0,5 litra

Mydło w płynie SENSITIV
Do rąk, twarzy i całego ciała.
Wyprodukowane z olejów roślinnych 
w 100% z upraw ekologicznych.
Produkt wegański.
300 ml i 1 litr

Płyn do mycia naczyń SENSITIV 
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.
300 ml, 1litr, 10 litrów

Płyn do prania SENSITIV    
30-95ºC
MODUŁ 1 W SYSTEMIE MODUŁOWYM 
Do prania tkanin kolorowych i białych.
Bez dodatku żadnych substancji zapachowych.
Produkt wegański.
120 ml, 2 litry, 5, 10 i 20 litrów

Płyn do prania wełny i jedwabiu SENSITIV 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. 
Produkt wegański. 1 litr 

Proszek do prania KOLOR SENSITIV
Do prania wszystkich kolorowych i delikatnych tkanin. Zawiera 
ekstrakt z mydłokrzewu Quillaja saponaria z upraw ekologicznych.  
Produkt wegański. 1,2 kg, 10 kg

SERIA SENSITIV

Sonett uzyskał certyfikat zarządzania przedsiębiorstwem 
na zasadach zrównoważonego rozwoju ekonomicznego.
CSE (Certified Sustainable Economics, czyli Certyfikat Zrównoważonej 
Gospodarki) odnosi się do całej działalności przedsiębiorstwa, gdy spełnia 
ono standardy ekologiczne dla produktów, ale także pracuje na zasadach 
zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Firmę Sonett cechuje konsekwencja w działaniach 
ekologicznych.
Wykorzystywane surowce, metody produkcji, źródła energii i opakowania 
wybierane są z troską o środowisko. Wyrazem poszanowania dla natury 
jest także ciągła optymalizacja aktywności i wydajności produktów. 
Sonett od ponad 40 lat służy ludziom dbającym o siebie i naturę w wielu 
krajach Europy i świata.

Środki 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 ulegają szybkiej i 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, barwiących i konserwujących.

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.

Sonett stosuje wyłącznie naturalne olejki eteryczne.
100% używanych olejków eterycznych pochodzi z upraw ekologicznych.

Producent:
Sonett GmbH
Mistelweg 1
88693 Deggenhausen
Niemcy
www.sonett.eu

Druk db PRINT: www.dbprint.pl

Dystrybutor:
PRO-ECO
ul. Przemyska 18
54-030 Wrocław
Tel. 698 655 610
www.sonett.pl
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Ekologiczne środki piorące i czyszczące SONETT zostały uhonorowane 
w Polsce godłem Eko-Laur Konsumenta 2009. 
Eko-Laur Konsumenta wyróżnia wyroby:
∙ zdrowe   
∙ produkowane metodami ekologicznymi  
∙ zakładające poszanowanie środowiska naturalnego.

· 100% biodegradowalności
· 100% mydeł z bio-olejów roślinnych
· 100% olejków eterycznych z upraw ekologicznych
· bez syntetycznych środków zapachowych 
· bez syntetycznych barwników
· bez konserwantów
· bez tenzydów petrochemicznych
· bez nanotechnologii
· bez GMO
· bez enzymów
· rytmizowane dodatki balsamiczne, woda wirowana
· produkcja CO2 neutralna
· pełna deklaracja składu na etykietach  
                 Produkty certyfikowane przez:

Ekologiczne 
mydła i środki 
do prania i sprzątania
chroniące naturalne
zasoby wody, 
źródła życia
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www.sonett.pl

marki SONETT
pioniera produkcji 
bio - detergentów

40 lat

DLA DZIECI

Bio-Bańki mydlane
Zabawka do użycia na wolnym powietrzu ku uciesze dzieci i dorosłych. 
Bańki mogą być wydmuchiwane przez 3 pierścienie o różnych rozmiarach. 
Produkt spełnia normy bezpieczeństwa CE. 
To pierwsze bańki mydlane zawierające surowce z upraw ekologicznych.

Bio-Bańki mydlane 
45 ml oraz w opakowaniu 
uzupełniającym 0,5 litra

Mydło w piance dla dzieci NAGIETEK 
z dozownikiem spieniającym 200 ml
i w opakowaniu uzupełniającym 1 litr
Mydło z esencją z nagietka do mycia delikatnej 
skóry dziecka.
Cudownie słodko-owocowo pachnąca pianka, 
wprost z dozownika sprawia, że mycie rąk jest 
dla dzieci prawdziwą przyjemnością. 
Wszystkie użyte oleje i olejki eteryczne pochodzą 
w 100% z certyfikowanych upraw ekologicznych.
200 ml i 1 litr

Oprócz produktów z serii SENSITIV dla dzieci, niemowląt 
i wszystkich osób wrażliwych, Sonett oferuje 

opracowane z myślą o sprawianiu radości dzieciakom
miękką, nagietkową piankę do mycia rąk i kolorowe bańki mydlane!

Zestaw upominkowy (3x110 ml): 
Mydła w płynie: 
RÓŻA, ROZMARYN, NAGIETEK

UPOMINKOWE ZESTAWY MYDEŁ W PŁYNIE

Zestaw upominkowy (3x120 ml): 
Mydła w płynie: 
LAWENDA, RÓŻA, CYTRUS

Łagodne, zasadowe mydła do pielęgnacji rąk, twarzy i całego ciała. 
Wszystkie mydła w płynie Sonett są wytwarzane z bio-oliwy z oliwek.

od 1977 

Sonett
dla zdrowia
dla środowiska



SYSTEM  MODUŁOWY  SONETT  
opiera  się  na  założeniu,  że  ilość  
środka  piorącego,  zmiękczacza 
wody  oraz  wybielacza można 
dozować w zależności od potrzeb, 
minimalizując ingerencję w środo- 
wisko naturalne:
Moduł 1: 
PROSZEK / PŁYN DO PRANIA: 
Dozowanie: wg tabeli na etykietach.
Moduł 2: 
ŚRODEK DO ZMIĘKCZANIA WODY: 
Proces prania najskuteczniej 
przebiega w wodzie miękkiej. 
Dlatego środki służące wyłącznie  
do zmiękczania wody ( najczęściej 
fosforany ) stanowią duży procent 
składu konwencjonalnych środków 
do prania.  Dostają się one do 
środowiska wraz z proszkiem lub 
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.            
Nie ma potrzeby stosowania 
zmiękczacza w przypadku środków 
Sonett działających niezależnie od 
twardości wody: Płynu do prania 
KOLOR, obu Płynów do prania 
wełny i jedwabiu oraz Proszku      
do prania KOLOR NEUTRAL.
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. Usuwa 
plamy i zapobiega szarzeniu tkanin.

Od 8,4°dH / 15°fH ( średnia 
twardość wody) należy używać 
Środka do zmiękczania SONETT.

Wskazane jest umieszczanie zarówno 
proszku, jak i płynu do prania 
bezpośrednio w bębnie, po wsypaniu 
/wlaniu odpowiedniej ilości do kulki 
dostępnej przy zakupie detergentu. 
Zmiękczacz zaleca się wsypywać do 
szufladki pralki, do przegródki na 
proszek do prania, wówczas woda 
wlewająca sie do bębna jest już 
zmiękczona.

Prawidłowe napełnianie pralki:
Należy pozostawić odległość jednej 
pięści między tkaninami a bębnem. 
Wówczas tkaniny lepiej się 
dopierają, a resztki środka do prania 
dokładniej się wypłukują.

Dla optymalngo działania pralki 
wskazane jest odkamienianie pralki 
przy pomocy Odkamieniacza Sonett 
co 2 - 3 miesiące.

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 oraz na stronie 
www.sonett.pl.
Produkty Sonett pomocne
w zwalczaniu plam:
• Mydło do plam galasowe
• Spray na plamy
• Płyn do trudnych zabrudzeń  
• Wybielacz / odplamiacz
• Płyn do płukania tkanin
JAK USUWAĆ PLAMY?
5  praktycznych zasad:
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.

JAK PRAĆ  SKUTECZNIE?

Więcej informacji na stronie www.sonett.pl

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

Znak CSE, Certified Sustainable Economics, czyli Certyfikat 
Zrównoważonej Gospodarki oznacza:
• zarządzanie przedsiębiorstwem na zasadach zrównoważonego   
   rozwoju ekonomicznego z dostosowaniem do wymogów  
   Towarzystwa Etyki Stosowanej w Biznesie (Society of Applied 
   Ethics in Business). „Zrównoważony rozwój to rozwój, który 
   zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia bez narażania 
   zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania ich własnych 
   potrzeb.”
• dla produktów i towarów: dostosowanie biznesu 
   do standardów ekologicznych
• dla pracowników i społeczeństwa: prowadzenie etycznego  
   biznesu na zasadach zrównoważonego rozwoju 
   społeczno-ekonomicznego, opartego na zasadzie odpowie-
   dzialności za społeczeństwo, środowisko naturalne 
   i środowisko gospodarcze

Znak Vegan Society gwarantuje:
• nie stosowanie żadnych składników pochodzenia 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.

CERTYFIKATY

Płyn do mycia naczyń CYTRYNOWY
Nadzwyczaj wydajny, szczególnie delikatny dla dłoni. O świeżym, 
naturalnym zapachu trawy cytrynowej z upraw ekologicznych. 
Do zmywania ręcznego. Produkt wegański.
120 ml, 300 ml, 1 litr, 5, 10 i 20 litrów

Tabletki do zmywarki 
Nie zawierają chloru, fosforanów, enzymów ani środków 
zapachowych. Produkt wegański.
Wyłącznie do zmywarek z ustawialnym zmiękczaniem wody. 
2 sztuki, 25 sztuk, 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.
Opakowanie: dwupak

Płyn do mycia naczyń NAGIETEK  
Czysto roślinne związki powierzchniowo 
czynne, szczególnie przyjazne dla skóry, 
wydajne i skuteczne. 
Ze spagiryczną esencją z nagietka. 
Produkt wegański.
120 ml,  300 ml, 1 litr, 10 litrów

Proszek do zmywarki
Bez enzymów, bez GMO i bez agresywnych wybielaczy. 
Dobrze radzi sobie nawet z trudnymi zabrudzeniami. 
Produkt wegański. O neutralnym zapachu. 
Odpowiedni wyłącznie do zmywarek 
z ustawialnym zmiękczaniem wody.
1 kg, 3 kg, 10 kg

Sól regenerująca do zmywarki 
Nie zawiera środków przeciwzbrylających 
ani syntetycznych barwników.
Zapewnia optymalny rezultat zmywania.
Produkt wegański.
Czysta, gruboziarnista sól warzona 
do regenerowania wymiennika jonów 
w zmywarkach domowych.
Opakowanie: 2 kg

Nabłyszczacz do zmywarki 
Zawiera wyłącznie surowce roślinne. Koncentrat: szczególnie oszczędny
w użytkowaniu. O neutralnym zapachu. Produkt wegański. 
0,5 litra,10 litrów

ZMYWANIE

Mleczko do szorowania  
Delikatnie czyści stal nierdzewną, emalię, 
plastiki, kuchenne płyty ceramiczne, armaturę. 
Świeży zapach olejku eterycznego z trawy 
cytrynowej z upraw ekologicznych. Wyłącznie 
roślinne związki powierzchniowo czynne. 
Produkt wegański. 0,5 litra

Proszek do szorowania  
Czyści bez zarysowań umywalki, toalety,  
wanny, stal nierdzewną, kuchenne płyty 
ceramiczne. Usuwa przypalone resztki            
z garnków oraz tłuste osady z kuchenek         
i piecyków. Usuwa sadzę z szyb kominkowych, 
kuchni i pieców węglowych. Czyści meble 
ogrodowe z tworzywa sztucznego. 
Bardzo wydajny. Produkt wegański.
Niezwykle delikatny dla czyszczonych 
powierzchni. 0,45 kg, 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. Uwaga: Nie nadaje się do 
powierzchni zawierających wapń (marmur, alabaster, lastriko, 
beton, itp.). Ostrożnie z wapiennymi fugami. Produkt 
wegański. 0,5 litra ze spryskiwaczem, 1 litr, 10 litrów

Płyn do mycia okien 
i innych powierzchni szklanych
Skutecznie czyści okna, lustra, szklane lady sklepowe 
oraz stal nierdzewną. Nie pozostawia smug. Bio-olejki 
eteryczne z lawendy i trawy cytrynowej. 
Odprężający, świeży zapach. Produkt wegański. 
Do dużych powierzchni użyj Płynu uniwersalnego 
Sonett i gąbki oraz zbieraka. 
0,5 litra, 1 litr, 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. 
0,5 litra, 1 litr, 10 i 20 litrów

SPRZĄTANIE

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. 
         0,5 litra, 5 litrów

Mydło do podłóg 
Na bazie mydła roślinnego 
z oliwy z oliwek z upraw 
ekologicznych. Czyści 
i pielęgnuje podłogi 
z kamienia otwarto-
porowego i drewna 
otwartoporowego. 
Odpowiedni także 
do filcowania wełny.
Produkt wegański. 
0,5 litra, 10 litrów

Płyn do WC Cedr - Cytronella  
Zawiera olejki eteryczne z drzew iglastych o działaniu 
antyseptycznym. Gruntownie czyści, usuwając brud 
i kamień. Dzięki gęstej konsystencji łatwo przylega 
do pionowych powierzchni toalety oraz powierzchni 
pod krawędzią muszli. Produkt wegański.
0,75 litra,10 i 20 litrów

Płyn do trudnych zabrudzeń
intensywnie odtłuszczający 
Wysoce skoncentrowany, silny środek 
czyszczący z bio-olejkiem pomarańczowym 
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. 
Bardzo dobrze tolerowany przez skórę. 
Produkt wegański.
120 ml, 0,5 litra, 5 i 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. 
Produkt wegański.
1 litr, 10 i 20 litrów

SPRZĄTANIE

Proszek do prania 40-95ºC 
MODUŁ 1 W SYSTEMIE MODUŁOWYM
Koncentrat. Do bawełny, lnu, konopii i tkanin mieszanych. Bez GMO, 
bez enzymów, bez surowców petrochemicznych, bez syntetycznych 
środków barwiących i zapachowych. Produkt wegański. Z mydłem 
pochodzącym w 100% z upraw ekologicznych. 1,2 kg, 2,4 kg,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 ekologicznych, bez enzymów, bez GMO. 
Produkt wegański.
120 ml, 2 litry, 5, 10 i 20 litrów

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. O zapachu lawendy z upraw 
ekologicznych. Produkt wegański.
120 ml, 1 litr, 10, 20 litrów

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.
120 ml, 1,5 litra, 5,10 i 20 litrów

Wybielacz i odplamiacz
MODUŁ 3 W SYSTEMIE MODUŁOWYM 
Z czystym tlenem, bez petrochemii. Wybiela i usuwa plamy. 
Efektywny przy praniu od 50°C, przy namaczaniu od 30°C. 
Nie zawiera wybielaczy optycznych, syntetycznych 
aktywatorów wybielających i nadboranu. Produkt wegański.
Do tkanin białych i kolorowych o trwałych barwach z bawełny, 
lnu, konopii i mieszanych. Do usuwania plam po owocach, 
czerwonym winie, herbacie,  kawie, 
trawie, krwi itp. Do zapobiegania 
szarzeniu tkanin i rozjaśniania tkanin 
pożółkłych i poszarzałych.
Do usuwania plam po kawie 
i  herbacie (w zmywarce).
60 ml, 0,45 kg, 
0,9 kg, 5 kg

Środek do zmiękczania wody 
MODUŁ 2 W SYSTEMIE MODUŁOWYM 
Dodając środek zmiękczający tylko 
w niezbędnych ilościach minimalizuje się 
ingerencję w środowisko, zachowując 
jednocześnie optymalną skuteczność 
prania. Bez fosforanów i fosfonatów. 
Produkt wegański. 0,5 kg, 1 kg, 5 kg

PRANIE

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. Produkt wegański.
0,5 litra, 1litr

Spray na plamy 
Zawiera korę mydłokrzewu z upraw ekologicznych. 
Odpowiedni nawet do tkanin delikatnych, wełny i jedwabiu. 
Skutecznie likwiduje plamy z owoców,  kakao, tłuszczu, 
tuszu z długopisów, itd. 
Produkt wegański.
Do użycia bezpośrednio na plamę.
100ml

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. Produkt nie jest wegański: zawiera żółć 
wołową. Kostka 100g

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 kontrolowanych upraw ekologicznych.
Produkt nie jest wegański: zawiera żółć wołową.
Do stosowania bezpośrednio na plamy lub jako dodatek 
wzmacniający skuteczność środka piorącego w pralce.
Do tkanin białych i tkanin o trwałych kolorach.
120 ml, 300 ml, 1litr

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 zawartości naturalnego lawendowego 
olejku eterycznego z upraw ekologicznych. 
Produkt nie jest wegański: zawiera naturalną lanolinę.
300ml

Płyn do płukania tkanin  
Zmiękcza tkaniny, ożywia kolory, usuwa 
pozostałości alkaliczne środków piorących.
Bez dodanych olejków eterycznych.
Produkt wegański.
1 litr, 10 i 20 litrów

PRANIE

Płyn do WC Mięta - Mirt
      Gruntownie usuwa brud, kamień i osady wapienne. 
        W 100% roślinny, bez petrochemii. Olejki eteryczne 
        w 100% z upraw ekologicznych. Tenzydy czysto 
      roślinne. Ulega całkowitej biodegradacji. 
Produkt wegański. 120 ml, 0,75 litra i 10 litrów


