Sense Οικολογικό Βιολογικό Απορρυπαντικό Ευαίσθητων Ρούχων Μωρού
Είναι ένα συμπυκνωμένο προϊόν, χωρίς θειικά άλατα, ειδικά σχεδιασμένο:
- Για εκείνους που έχουν ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο δέρμα και πρέπει να έρθουν σε επαφή με ένα
απορρυπαντικό για πλύσιμο ρούχων στο χέρι
- Για εκείνους που θέλουν να φορούν ρούχα πλυμένα με ένα ασφαλές προϊόν, δεδομένου ότι
έχουν ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο δέρμα, όπως αυτό του μωρού.
Το απορρυπαντικό έχει υποστεί μια διπλή δοκιμασία. Στη πρώτη, η επίδραση του έχει ελεγχθεί
σε άμεση επαφή με το δέρμα. Στη δεύτερη, η επίδραση των ρούχων πλυμένων με αυτό το
προϊόν έχει ελεγχθεί σε άμεση επαφή με ευαίσθητα και λεπτά δέρματα.
Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, το προϊόν, έχει ως αποτέλεσμα να είναι “μη ερεθιστικό”.
Είναι πιστοποιημένο από την ICEA ως "Οικολογικό Βιολογικό καθαριστικό".
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
Το απορρυπαντικό διαμορφώθηκε ξεκινώντας από τασιενεργά φτιαγμένα με οργανικά έλαια. Αυτό το χαρακτηριστικό κάνει αυτό το
προϊόν μοναδικό στην Ευρώπη. Ειδικότερα, έχουν χρησιμοποιηθεί βιολογικό ελαιόλαδο και κραμβέλαιο από την Ιταλία.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
Η φόρμουλα εμπίπτει στις παραμέτρους πιστοποίησης της ICEA ως οικολογικό βιολογικό καθαριστικό. Ειδικότερα, η μείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων:
• τοξικότητα του νερού (τοξικότητα του νερού, μακροπρόθεσμες συνέπειες για τους υδρόβιους οργανισμούς),
• γρήγορη βιοδιασπασιμότητα (αερόβια βιοδιασπασιμότητα),
• μακροπρόθεσμη βιοδιασπασιμότητα (αναερόβια βιοδιασπασιμότητα),
έχει υπολογιστεί με τη μέθοδο κρίσιμης αραίωσης όγκου (CDVTOX), σύμφωνα με τα κριτήρια του οικολογικού σήματος (Ecolabel
DC 2003/200/CE) και με αυστηρότερα όρια.
Περιέχει μόνο φυσικά συντηρητικά ή πανομοιότυπα με αυτά. Το προϊόν δεν περιέχει βαφές σύνθεσης. Το άρωμα που
χρησιμοποιείται βασίζεται σε φυσικά αιθέρια έλαια, χωρίς αλλεργιογόνα.
Η φόρμουλα ξεπερνάει τις παραμέτρους της ICEA μη εμφανίζοντας οποιοδήποτε μόριο με οξείδιο του αιθυλενίου (SLES και μηιονικά αιθοξυλιωμένα τασιενεργά)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το προϊόν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της ICEA όσον αφορά τα οικολογικά βιολογικά απορρυπαντικά, διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα www.icea.info.
Η σύνθεσή του, η συσκευασία, η βιοαποικοδομησιμότητα όπως επίσης και η σήμανση, υποβάλλονται σε ετήσιους ελέγχους που
πραγματοποιούνται από το Ινστιτούτο Δεοντολογίας και Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης (ICEA).
Οικολογικά Βιολογικά απορρυπαντικά - ICEA Πιστοποιητικό Αρ. 011 DP 006
Εκτός αυτού, είναι σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο "Διακοπή Δοκιμών Σε Ζώα" που ελέγχεται από την ICEA για LAV Ν. 032.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σας προτείνουμε να ακολουθήσετε τις δόσεις που αναφέρονται στον πίνακα. Για το πλυντήριο ρίξτε το απορρυπαντικό στην ειδική
θήκη, χρησιμοποιώντας για δοσομετρητή το καπάκι, ή σε περίπτωση που έχετε την δοσομετρική μπάλα, γεμίστε τη μέχρι την
επιλεγμένη εγκοπή και βάλτε την απευθείας στο καλάθι του πλυντηρίου ρούχων.
Για επίμονους λεκέδες ρίξτε μερικές σταγόνες από το προϊόν απευθείας πάνω στο λεκέ, τρίψτε ελαφρά και στη συνέχεια πλύνετε
στο χέρι ή στο πλυντήριο ρούχων. Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνουμε να κάνετε μια δοκιμή για να ελέγξετε την αντοχή του
χρώματος του υφάσματος
ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ 2 - 3 KG ΡΟΥΧΩΝ
Λίγο βρώμικα

Βρώμικα

Πολύ βρώμικα

ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ 0 – 15°F

15 ml

25 ml

35 ml

ΜΕΣΑΙΟ ΝΕΡΟ 15 – 25 °F

20 ml

30 ml

40 ml

ΣΚΛΗΡΟ ΝΕΡΟ άνω των 25°F

30 ml

40 ml

50 ml

ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ για 10 λίτρα νερό

15 ml

25 ml

35 m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φιάλη 1000 ml

ΚΩΔΙΚΟΣ
591006

Sense Οικολογικό Βιολογικό Απορρυπαντικό Ευαίσθητων Ρούχων Μωρού
Κατάλογος των Συστατικών
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

INCI denomination
AQUA
LAURYL MYRISTIL GLUCOSIDE

Τασιενεργό από ζάχαρη και λάδι καρύδας

POTASSIUM RAPESEEDATE*

Σαπούνι φυτικής προέλευσης από βιολογικό
ελαιόλαδο, πλήρως και γρήγορα βιοδιασπώμενο

DENATURED ALCOHOL

Αιθυλική αλκοόλη διαλυτοποίησης και
σταθεροποίησης

CAPRYLYL/CAPRYC GLUCOSIDE Τασιενεργό από ζάχαρη καπρικού και καπρυλικού
ελαίου
POTASSIUM OLIVATE*

Σαπούνι φυτικής προέλευσης από βιολογικό
ελαιόλαδο, πλήρως και γρήγορα βιοδιασπώμενο

TRISODIUM
METHYLGLYCINEDIACETATE

Εγκλωβίζει ιόντα ασβεστίου αποφεύγοντας τις
εναποθέσεις αλάτων στο πλυντήριο και
αναστέλλει τη διάβρωση

COCAMIDOPROPYL BETAINE

Απαλό τασιενεργό με ενυδατικές, απολυμαντικές,
διαλυτικές και πλυστικές ιδιότητες

OLIVAMIDOPROPYL BETAINE*

Πολύ απαλό τασιενεργό από βιολογικό ελαιόλαδο

POTASSIUM SORBATE

Πανομοιότυπο φυσικού συντηρητικού που
χρησιμοποιείται στη βιομηχανία τροφίμων

LONICERA CAPRIFOLIUM
FLOWER EXTRACT

Φυσικό συντηρητικό

PARFUM

Από φυσικά αιθέρια έλαια χωρίς αλλεργιογόνα

LONICERA JAPONICA FLOWER
EXTRACT

Φυσικό συντηρητικό

* Συστατικά από πρώτες ύλες προερχόμενες από τη βιολογική γεωργία.
Οι ουσίες που περιέχονται σε αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον κανονισμό ΕΟΚ αριθ.. 2092/91
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