
PRODUKT INNOWACYJNYPRODUKT INNOWACYJNY
PPŁŁYN DO PRANIA NA BAZIE YN DO PRANIA NA BAZIE 

ORZECHORZECHÓÓW PIORW PIORĄĄCYCHCYCH



NATURALNY DETERGENTNATURALNY DETERGENT
Moc orzechMoc orzechóów piorw piorąących pcych płłynie z ich ynie z ich łłupin, w ktupin, w któórych zawarta jest rych zawarta jest 

Saponina  Saponina  –– naturalny i w penaturalny i w pełłni biodegradowalny roni biodegradowalny rośślinny detergent.linny detergent.

SKUTECZNY I SKUTECZNY I ŁŁAGODNYAGODNY
Ekstrakt z orzechEkstrakt z orzechóów piorw piorąących skutecznie odtcych skutecznie odtłłuszcza, myje i oczyszcza, uszcza, myje i oczyszcza, 

przy czym pozostaje delikatny dla nawet najbardziej wraprzy czym pozostaje delikatny dla nawet najbardziej wrażżliwej skliwej skóóry.ry.

PRZYJAZNY DLA PRZYJAZNY DLA ŚŚRODOWISKARODOWISKA
Produkty oparte na bazie ekstraktu z orzechProdukty oparte na bazie ekstraktu z orzechóów piorw piorąących nie wymagajcych nie wymagająą
dodatku dodatku żżadnych chemicznych wspomagaczy, barwnikadnych chemicznych wspomagaczy, barwnikóów czy aromatw czy aromatóów.w.

ORZECHY ORZECHY 
PIORPIORĄĄCE CE 



–– PPłłyn do yn do 
praniaprania

Innowacyjny pł yn do prania na bazie ekstraktu z indyjskich 
orzechów pior ących. Jest w pełni biodegradowalnym, 
hybrydowym poł ączeniem mocy oczyszczonego ekstraktu z 
orzechów pior ących z ro ślinnymi surfaktantami. 
Hipoalergiczny, bezzapachowy i bez dodatku barwników .

Doskonale pierze

Nie wymaga stosowania płynu do płukania

Wspomaga prasowanie



Certyfikat Certyfikat –– Gwarancja Gwarancja 
EcoVariantEcoVariant

Certyfikat ten daje pewnoCertyfikat ten daje pewno śćść, , żże e 
oznaczone nim produkty soznaczone nim produkty s ąą

proekologiczne i w peproekologiczne i w pe łłni skuteczneni skuteczne ..

Naturalnie odnawialnyNaturalnie odnawialny

Wszystkie skWszystkie sk łładniki, z ktadniki, z kt óórych rych 
korzystamy przy procesie korzystamy przy procesie 

tworzeniatworzenia
naszych produktnaszych produkt óów, sw, sąą naturalnie naturalnie 

odnawialne. odnawialne. ŚŚrodki czystorodki czysto śś
oparte o rooparte o ro śślinne sklinne sk łładniki po adniki po 

spespe łłnieniu swojej roli wnieniu swojej roli w
gospodarstwie domowym trafiajgospodarstwie domowym trafiaj
do do śściekciek óów, gdzie szybko ulegajw, gdzie szybko ulegaj

pepełłnej biodegradacji na proste nej biodegradacji na proste 
zwizwiąązki biologiczne i mineralne, zzki biologiczne i mineralne, z
ktkt óórych ponownie mogrych ponownie mog ąą korzystakorzysta

nowe ronowe ro śśliny.liny.

HybrydowyHybrydowy

Nasze produkty sNasze produkty s ąą kombinacjkombinacj ąą
bezpobezpo śśrednich ekstraktrednich ekstrakt óóww
rorośślinnych i nowoczesnych linnych i nowoczesnych 

óów powierzchniowo czynnychw powierzchniowo czynnych
pochodzenia ropochodzenia ro śślinnego. To linnego. To 

nowatorskie rozwinowatorskie rozwi ąązanie, ktzanie, kt óórere
zapewnia wysokzapewnia wysok ąą skutecznoskuteczno śćść i i 

ąą w parze umiarkowanw parze umiarkowan ąą cencenęę,,
bezpieczebezpiecze ńństwo konsumenta oraz stwo konsumenta oraz 

wysokwysok ąą dbadba łłoośćść o o śśrodowiskorodowisko
naturalne.naturalne.



Nie testowany na zwierzNie testowany na zwierz ęętachtach

adnych naszych produktadnych naszych produkt óów ani w ani 
sksk łładnikadnik óów uw u żżytych do ichytych do ich

wytworzenia nie testujemy na wytworzenia nie testujemy na 
zwierzzwierz ęętach.tach.

HipoalergicznyHipoalergiczny

FormuFormu łła naszych produkta naszych produkt óów opiera w opiera 
sisięę na skna sk łładnikachadnikach

pochodzenia ropochodzenia ro śślinnego, takich jak linnego, takich jak 
ekstrakty, olejki eteryczne iekstrakty, olejki eteryczne i

naturalne barwniki. Precyzyjny naturalne barwniki. Precyzyjny 
dobdob óór ilor ilo śści skci sk łładnikadnik óów sprawia, w sprawia, żżee

nasze produkty snasze produkty s ąą odpowiednie odpowiednie 
nawet dla najbardziej wranawet dla najbardziej wra żżliwej iliwej i
sksk łłonnej do podraonnej do podra żżnienieńń sksk óóry.ry.

Tylko ze skTylko ze sk łładnikadnik óów w 
rorośślinnychlinnych

Wszystkie nasze produkty sWszystkie nasze produkty s
stworzone wystworzone wy łąłącznie ze cznie ze 

sksk łładnikadnik óóww
pochodzenia ropochodzenia ro śślinnego, dzilinnego, dzi
czemu sczemu s ąą w pew pe łłni wegani wega ńńskie.skie.


