Sense Οικολογικό Βιολογικό Καθαριστικό Μπουκαλιού & Θηλών Μωρού
Υγρό απορρυπαντικό άοσμο για πλύση στο χέρι μπουκαλιών, πιπίλων, μαχαιροπήρουνων,
επιτραπέζιων σκευών και άλλων αντικειμένων που μπορεί να έρθει σε επαφή το μωρό σας.
Είναι πιστοποιημένο από την ICEA ως "Οικολογικό Βιολογικό καθαριστικό".

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Το απορρυπαντικό διαμορφώθηκε ξεκινώντας από τασιενεργά φτιαγμένα με οργανικά έλαια.
Αυτό το χαρακτηριστικό κάνει αυτό το προϊόν μοναδικό στην Ευρώπη. Ειδικότερα, έχει
χρησιμοποιηθεί βιολογικό ελαιόλαδο.

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).
Η φόρμουλα ξεπερνάει τις παραμέτρους της ICEA μη εμφανίζοντας οποιοδήποτε μόριο με οξείδιο του αιθυλενίου (SLES και μηιονικά αιθοξυλιωμένα τασιενεργά)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ανεκτικότητα στο δέρμα ελέγχεται σε δερματολογικό εργαστήριο. Το προϊόν είναι δερματολογικά ελεγμένο ως μη-ερεθιστικό από
το Chelab Lab (TV).
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 027
Εκτός αυτού, είναι σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο "Διακοπή Δοκιμών Σε Ζώα" που ελέγχεται από την ICEA για LAV Ν. 032.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΥΠΟΣ ΒΡΩΜΙΑΣ

ΔΟΣΗ ΓΙΑ 5 ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

ΒΡΩΜΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

10 ml (1 κουτάλι)

ΠΟΛΥ ΒΡΩΜΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

12-15 ml (1 ½ κουτάλι)

Κάθε δόση της αντλίας αντιστοιχεί σε περίπου 2 ml προϊόντος.
Για κάθε προϊόν (θηλές κλπ.) που έρχεται σε άμεση επαφή με το στόμα του μωρού σας (0 - 12 μηνών), μετά το πλύσιμο και
άφθονο ξέβγαλμα είναι σκόπιμο να γίνει η σωστή αποστείρωση.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φιάλη 460 ml με αντλία
ΚΩΔΙΚΟΣ
591158

Sense Οικολογικό Βιολογικό Καθαριστικό Μπουκαλιού & Θηλών Μωρού
Κατάλογος των Συστατικών
INCI denomination

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

AQUA
AMMONIUM
LAURYL SULFATE

Ανιονικό
τασιενεργό

Τασιενεργό φυτικής
προέλευσης από καρύδα

LAURYL/MYRISTYL
GLUCOSIDE

Μη ιονικό
τασιενεργό

Τασιενεργό φυτικής
προέλευσης από καρύδα
και ζάχαρη. Αφαιρεί
δύσκολες βρωμιές

OLIVAMIDOPROPYL Αμφοτερικό
BETAINE
τασιενεργό

Πολύ απαλό τασιενεργό
από βιολογικό ελαιόλαδο

SODIUM BENZOATE
POTASSIUM
Συντηρητικά
SORBATE

Συντηρητικές ουσίες με
μοριακές δομές που
υπάρχουν στη φύση. Η
ανεκτικότητα του δέρματος
σε αυτές ελέγχεται σε
δερματολογικό εργαστήριο

Τα Bold style συστατικά προέρχονται από βιολογική καλλιέργεια πιστοποιημένα σύμφωνα με τον Καν. ΕC 834/2007

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Καν. 648/2004)
5-15%: Ανιονικά τασιενεργά
< 5%: Μη ιονικά τασιενεργά, Αμφοτερικά τασιενεργά
Άλλα συστατικά: Βενζοϊκό Νάτριο, Σορβικό Κάλιο

ΚΩΔΙΚΟΣ: 591158
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