Sense Οικολογικό Βιολογικό Απολυμαντικό Περιβάλλοντος Μωρού
Υγρό απορρυπαντικό για το πλύσιμο του περιβάλλοντος και των επιφανειών που μπορεί να
έρθει σε επαφή το μωρό σας. Η απολυμαντική του δράση είναι εγγυημένη από το έλαιο
δέντρων τσαγιού (Melaleuca Aternifolia, Tea Tree Oil), με τις γνωστές αντιβακτηριδιακές και
αντιακαριακές ιδιότητες του.
Είναι πιστοποιημένο από την ICEA ως "Οικολογικό Βιολογικό καθαριστικό".

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το προϊόν δεν περιέχει EDTA, διαβρωτικά συστατικά, ένζυμα, φορμαλδεΰδη, χρωστικά,
αιθοξυλιωμένα τασιενεργά και ουσίες ζωικής προέλευσης.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Η φόρμουλα διαμορφώθηκε με βιολογικό λάδι δέντρου τσαγιού

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 2003/344/CE).

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
Η φόρμουλα εγγυάται επιδόσεις που μπορούν να συγκριθούν με κορυφαία ανάλογα προϊόντα της αγοράς. Τα τεστ διεξάγονται από
εξωτερικό εργαστήριο.

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. ΙΤ 011 DP 029
Εκτός αυτού, είναι σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο "Διακοπή Δοκιμών Σε Ζώα" που ελέγχεται από την ICEA για LAV Ν. 032.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ψεκάστε το προϊόν σε οποιαδήποτε πλενόμενη επιφάνεια, για να καθαρίσετε και να απολυμάνετε το περιβάλλον και τα αντικείμενα.
Για δάπεδα, αραιώνεται μέχρι 10%.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φιάλη 460 ml με spray

ΚΩΔΙΚΟΣ
591159
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Κατάλογος των Συστατικών (Σύμφωνα με ονομασία INCI)
Aqua, Alcohol denat., Caprylyl/Capryl Glucoside, Potassium Cocoate, Potassium Olivate*, Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate,
Melaleuca Alternifolia Oil*, Cymbopogon Nardus Oil*, Sodium Decyl Sulfate, Geraniol, Dichlorobenzyl Alcohol, Limonene,
Citronellol.
* Συστατικά από πρώτες ύλες προερχόμενες από τη βιολογική γεωργία.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Reg. 648/2004)
<5% Μη ιονικά τασιενεργά¸ Σαπούνια, Ανιονικά τασιενεργά.

Άλλα συστατικά: Αιθέριο έλαιο κιτρονέλλας, έλαιο Melaleuca Aternifolia (Tea Tree Oil), Διχλωροβενζυλική Αλκοόλη, Γερανιόλη,
Λιμονένιο, Κιτρονέλλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 591159
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