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Ekos Οικολογικό Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Ρούχων 

Υγρό  απορρυπαντικό  ρούχων  για  πλυντήριο και για πλύσιμο στο χέρι, πιστοποιημένο 
από την ICEA ως  "Οικολογικό  καθαριστικό".  Αρωματισμένο με αιθέριο έλαιο λεβάντας. 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το προϊόν δεν περιέχει EDTA, ισοθειαζολινόνες, ένζυμα, φώσφορο, συνθετικά αρώματα 
και ουσίες ζωικής προέλευσης. 

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

Η φόρμουλα εμπίπτει στις παραμέτρους πιστοποίησης της  ICEA  ως οικολογικό 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 τη διαδικασία υπολογισμού που αναπτύχθηκε 
από το οικολογικό σήμα (Ecolabel). 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 

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

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Το προϊόν είναι δερματολογικά ελεγμένο από το Πανεπιστήμιο της Ferrara, το Ινστιτούτο της Δερματολογίας, προκειμένου να 
αποφευχθούν δυσάρεστοι ερεθισμοί τόσο στο δέρμα των ατόμων που πλένουν στο χέρι όσο και επί του δέρματος των ατόμων που 
φορούν τα ρούχα. 
Μείωση των κινδύνων από αλλεργίες και δυσανεξίες: Το προϊόν είναι χωρίς συνθετικά αρώματα, χρωστικές, οπτικά λευκαντικά. 
Επιπλέον, ο τύπος έχει δοκιμαστεί για την περιεκτικότητά του σε βαρέα μέταλλα (νικέλιο, χρώμιο, κοβάλτιο) ώστε να εγγυάται την 
καταλληλότητα του για όσους υποφέρουν από αλλεργίες στα μέταλλα αυτά. Παρουσία μικρότερη από 0,2 ppm. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Το προϊόν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της ICEA όσον αφορά τα οικολογικά 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 απορρυπαντικά - ICEA Πιστοποιητικό Αρ. 001 EC 001   

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 4,5 KG ΡΟΥΧΩΝ 

 
Λίγο 

βρώμικα 
Βρώμικα  Πολύ βρώμικα  

ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ 0 – 15°F 30 ml 40 ml 50 ml 

ΜΕΣΑΙΟ ΝΕΡΟ 15 – 25 °F 40 ml 50 ml 70 ml 

ΣΚΛΗΡΟ ΝΕΡΟ άνω των 25°F 60 ml 70 ml 90 ml 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ για 10 
λίτρα νερό 

30 ml 40 ml 50 m 

Ένα καπάκι αντιστοιχεί σε περίπου 70 ml προϊόντος. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ            ΚΩΔΙΚΟΣ 

Φιάλη 2000 ml - 40 πλύσεις          549199 

 
 

 

http://www.icea.info/


 

 

Ekos Οικολογικό Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Ρούχων 

 

Κατάλογος των Συστατικών 

 (Κανονισμός Απορρυπαντικών 648/2004) 

 

 

EKOS - BUCATO A MANO E LAVATRICE 012705 
Denominazione chimica Cas Number Inci name 

Acqua 7732-18-5 Aqua 

Sodio cocet solfato 68891-38-3 Sodium Coceth Sulfate 

Coccoato di potassio 061789-30-8 Potassium Cocoate 

Alcol etossilato 7 moli 61791-13-7 Coceth-7 

Cloruro di Sodio 7647-14-5 Sodium Chloride 

Coccoammido Propil Betaina 61789-40-0 Cocamidopropyl Betaine 

Lauril Miristil Glucoside 110615-47-9 LAURYL/MIRYSTYL GLUCOSIDE 

Metilglicindiacetato Sale Sodico 164462-16-2 Trisodium Methylgycinediacetate 

Etanolo 64 – 17 – 5 Alcohol Denat. 

Olio essenziale di Lavanda 91722-69-10 Lavandula Hybrida Oil 

(2,4-Dichlorophenyl)methanol 1777-82-8 Dichlorobenzyl Alcohol 

 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 549199 

 



Ekos Οικολογικό Απορρυπαντικό Για Μάλλινα & Ευαίσθητα Ρούχα 

Υγρό απορρυπαντικό για μάλλινα και ευαίσθητα ρούχα για πλυντήριο και για πλύσιμο στο χέρι, 
 πιστοποιημένο από την  ICEA  ως  "Οικολογικό καθαριστικό".  Αρωματισμένο με αιθέριο  έλαιο 
 λεβάντας.  Η παρουσία στη  φόρμουλα,  ελαίου  δέντρων  τσαγιού  εξασφαλίζει  απολυμαντική 
 δράση στη μπουγάδα. 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το  προϊόν  δεν  περιέχει  EDTA, ισοθειαζολινόνες, ένζυμα, φώσφορο, συνθετικά αρώματα και 
ουσίες ζωικής προέλευσης. 
 
 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
Η φόρμουλα εμπίπτει στις παραμέτρους πιστοποίησης της ICEA ως οικολογικό 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 τη διαδικασία υπολογισμού που αναπτύχθηκε 
από το οικολογικό σήμα (Ecolabel). 
 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 

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

Το προϊόν είναι δερματολογικά ελεγμένο από το Πανεπιστήμιο της Ferrara, το Ινστιτούτο της Δερματολογίας, προκειμένου να 
αποφευχθούν δυσάρεστοι ερεθισμοί τόσο στο δέρμα των ατόμων που πλένουν στο χέρι όσο και επί του δέρματος των ατόμων που 
φορούν τα ρούχα. 
Μείωση των κινδύνων από αλλεργίες και δυσανεξίες: Το προϊόν είναι χωρίς συνθετικά αρώματα, χρωστικές, οπτικά λευκαντικά.  
Επιπλέον, ο τύπος έχει δοκιμαστεί για την περιεκτικότητά του σε βαρέα μέταλλα (νικέλιο, χρώμιο, κοβάλτιο) ώστε να εγγυάται την 
καταλληλότητα του για όσους υποφέρουν από αλλεργίες στα μέταλλα αυτά. Παρουσία μικρότερη από 0,2 ppm. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Το προϊόν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της ICEA όσον αφορά τα οικολογικά 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 απορρυπαντικά - ICEA Πιστοποιητικό Αρ. 001 EC 008  

Εκτός αυτού, είναι σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο "Διακοπή Δοκιμών Σε Ζώα" που ελέγχεται από την ICEA για LAV Ν. 032. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Πλύσιμο στο χέρι: 

Διαλύστε την προτεινόμενη δοσολογία σε κρύο ή χλιαρό νερό σε μέγιστη θερμοκρασία των 40 ° C για τα συνθετικά και 30 ° C για τα 
μάλλινα. Αφήστε τα ενδύματα να μουλιάσουν για 10 περίπου λεπτά πιέζοντάς τα με τα χέρια. Ξεπλύνετε τα χωρίς να τα σφίγγετε 
και αφήστε τα να στεγνώσουν απλώνοντας τα πάνω σε μία πετσέτα, μακριά από πηγές θερμότητας. 
 
Πλύσιμο στο πλυντήριο: 
Χρησιμοποιήστε την υποδεικνυόμενη δοσολογία βάζοντας ένα πρόγραμμα για μάλλινα και ευαίσθητα. 
 

ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ 2,5 KG ΡΟΥΧΩΝ 

 
Λίγο 

βρώμικα 
Βρώμικα  Πολύ βρώμικα  

ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ 0 – 15°F 20 ml 25 ml 33 ml 

ΜΕΣΑΙΟ ΝΕΡΟ 15 – 25 °F 25 ml 33 ml 45 ml 

ΣΚΛΗΡΟ ΝΕΡΟ άνω των 25°F 33 ml 45 ml 55 ml 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ για 10 
λίτρα νερό 

20 ml 25 ml 33 m 

Ένα καπάκι αντιστοιχεί σε περίπου 70 ml προϊόντος. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ            ΚΩΔΙΚΟΣ 

Φιάλη 1000 ml - 30 πλύσεις          549215 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.icea.info/


 

 

Ekos Οικολογικό Απορρυπαντικό Για Μάλλινα & Ευαίσθητα Ρούχα 

 

Κατάλογος των Συστατικών 

 (Κανονισμός Απορρυπαντικών 648/2004) 

 

EKOS - LANA E DELICATI 012811 
Denominazione chimica Cas Number Inci name 

Acqua 7732-18-5 Aqua 

Sodio cocet solfato 68891-38-3 Sodium Coceth Sulfate 

Alchil Poliglucoside C8-C10 68515-73-1 Capryyl/Capryl Glucoside 

Cloruro di Sodio 7647-14-5 Sodium Chloride 

Coccoato di potassio 061789-30-8 Potassium Cocoate 

Coccoammido Propil Betaina 61789-40-0 Cocamidopropyl Betaine 

Sapone Potassico da Olio di colza 85995-94-4 POTASSIUM RAPESEEDATE 

Saapone potassico da olio di oliva 68154-77-8 Potassium Olivate 

Metilglicindiacetato Sale Sodico 164462-16-2 Trisodium Methylgycinediacetate 

Etanolo 64 – 17 – 5 Alcohol Denat. 

Coccoammido Propil Betaina 61789-40-0 Cocamidopropyl Betaine 

Olio essenziale di Lavanda 91722-69-10 Lavandula Hybrida Oil 

(2,4-Dichlorophenyl)methanol 1777-82-8 Dichlorobenzyl Alcohol 

Tea tree oil 68647-73-4 Melaleuca Alternifolia Oil 

 

 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 549215 



Ekos Οικολογικό Απορρυπαντικό Πιάτων 

Υγρό  απορρυπαντικό  πιάτων  για  πλύσιμο  στο  χέρι,  πιστοποιημένο  από  την  ICEA 
 ως "Οικολογικό καθαριστικό". Αρωματισμένο με αιθέριο έλαιο πορτοκαλιού. 
 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το προϊόν δεν περιέχει EDTA, ισοθειαζολινόνες, ένζυμα, φώσφορο, συνθετικά αρώματα 
 και ουσίες ζωικής προέλευσης. 
 
 
 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
Η φόρμουλα εμπίπτει στις παραμέτρους πιστοποίησης της ICEA ως οικολογικό 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 τη διαδικασία υπολογισμού που αναπτύχθηκε 
από το οικολογικό σήμα (Ecolabel). 
 
 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 

Η φόρμουλα εγγυάται επιδόσεις που μπορούν να συγκριθούν με κορυφαία ανάλογα προϊόντα της αγοράς. Τα τεστ διεξάγονται από 
εξωτερικό εργαστήριο. 
 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Το προϊόν είναι δερματολογικά ελεγμένο από το Πανεπιστήμιο της Ferrara, το Ινστιτούτο της Δερματολογίας, προκειμένου να 
αποφευχθούν δυσάρεστοι ερεθισμοί στο δέρμα. 
Μείωση των κινδύνων από αλλεργίες και δυσανεξίες: Το προϊόν είναι χωρίς συνθετικά αρώματα, χρωστικές, οπτικά λευκαντικά. 
Επιπλέον, ο τύπος έχει δοκιμαστεί για την περιεκτικότητά του σε βαρέα μέταλλα (νικέλιο, χρώμιο, κοβάλτιο) ώστε να εγγυάται την 
καταλληλότητα του για όσους υποφέρουν από αλλεργίες στα μέταλλα αυτά. Παρουσία μικρότερη από 0,2 ppm. 
 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Το προϊόν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της ICEA όσον αφορά τα οικολογικά 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 απορρυπαντικά - ICEA Πιστοποιητικό Αρ. 001 EC 005  

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

ΝΕΡΟ 
 

Δόσεις για 5 λίτρα νερού 

ΓΛΥΚΟ: 0°-15°F 10 ml 
 

ΜΕΣΑΙΟ: 15°-25°F 15 ml  
 

ΣΚΛΗΡΟ: >25°F 20 ml 
 

 
 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ            ΚΩΔΙΚΟΣ 

Φιάλη 750 ml            549206 

 

 

 

http://www.icea.info/


 

 

Ekos Οικολογικό Απορρυπαντικό Πιάτων 

 

Κατάλογος των Συστατικών 

 (Κανονισμός Απορρυπαντικών 648/2004) 
 
 
EKOS - DETERGENTE LIQUIDO PER PIATTI E STOVIGLIE 002441  
Denominazione chimica Cas Number Inci name 

   

Acqua 7732-18-5 Aqua 
   

Lauril Miristil Glucoside 110615-47-9 LAURYL/MIRYSTYL GLUCOSIDE 
Sodio cocet solfato 68891-38-3 Sodium Coceth Sulfate 

   

Coccoammido Propil Betaina 61789-40-0 Cocamidopropyl Betaine 
   

Cloruro di Sodio 7647-14-5 Sodium Chloride 
   

Olio essenziale di Arancio 8028-48-6 Citrus Aurantium Dulcis Oil 
   

2-Phenoxy-1-ethanol 122-99-6 Phenoxyethanol 
   

Acido Benzoico 65-85-0 Benzoic Acid 
   

3-acetyl-2-hydroxy-6-methyl-4H -pyran-4-one 520-45-6 Dehydroacetic Acid 
   

1,2-Propanediol, 3-(2-ethylhexyloxy) 70445-33-9 Ethylhexylglycerin 
   

Acido Citrico 77-92-9 Citric Acid 
   

1-methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene 5989-27-5 Limonene 
   

 

 

 

 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 549206 

 
 



Ekos Οικολογικό Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Πιάτων 

Υγρό απορρυπαντικό για αυτόματα πλυντήρια πιάτων,  πιστοποιημένο από την 
 την ICEA ως "Οικολογικό καθαριστικό". 
 
Αρωματισμένο με αιθέρια έλαια μέντας και ευκαλύπτου. 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το προϊόν δεν περιέχει EDTA, ισοθειαζολινόνες, ένζυμα, φώσφορο,  συνθετικά 
 αρώματα και ουσίες ζωικής προέλευσης. 
 
 
 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

Το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, κατασκευάσθηκε μόνο με φυσικά άλατα και τασιενεργά από λαχανικά. 
Ένα καινοτόμο συστατικό έχει χρησιμοποιηθεί για την υψηλή βιοδιασπασιμότητα και γλυκίνη αμινοξέος για την πρόληψη της 
δημιουργίας αλάτων. 
Η φόρμουλα εμπίπτει στις παραμέτρους πιστοποίησης της ICEA ως οικολογικό 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 τη διαδικασία υπολογισμού που αναπτύχθηκε 
από το οικολογικό σήμα (Ecolabel). 

 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 

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

 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Μείωση των κινδύνων από αλλεργίες και δυσανεξίες: Το προϊόν είναι χωρίς συνθετικά αρώματα, χρωστικές, οπτικά λευκαντικά.  
Επιπλέον, ο τύπος έχει δοκιμαστεί για την περιεκτικότητά του σε βαρέα μέταλλα (νικέλιο, χρώμιο, κοβάλτιο) ώστε να εγγυάται την 
καταλληλότητα του για όσους υποφέρουν από αλλεργίες στα μέταλλα αυτά. Παρουσία μικρότερη από 0,2 ppm. 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Το προϊόν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της ICEA όσον αφορά τα οικολογικά 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 απορρυπαντικά - ICEA Πιστοποιητικό Αρ. 001 EC 004  

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

 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:  (Κανονισμός Απορρυπαντικών  648/2004) 

Περ. 5% μη-ιονικά τασιενεργά, αμφοτερικά τασιενεργά, υδροξείδιο του καλίου, αιθέριο έλαιο μέντας, αιθέριο έλαιο από ευκάλυπτο, 
λιμονένιο, ένζυμα. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

ΤΥΠΟΣ ΒΡΩΜΙΑΣ ΔΟΣΗ 

ΒΡΩΜΙΚΑ ΠΙΑΤΑ 40 ml (δείτε το καπάκι μεζούρα) 

ΠΟΛΥ ΒΡΩΜΙΚΑ ΠΙΑΤΑ 50 ml (δείτε το καπάκι μεζούρα) 

 
 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Φιάλη 750 ml 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

549211 

 

 

 

http://www.icea.info/


Ekos Οικολογικό Αφαιρετικό Λίπους 

Αφαιρετικό λίπους  πολλαπλής χρήσης  για τον καθημερινό καθαρισμό 
 των επιφανειών με επίμονες βρωμιές, ιδανικό για φούρνους, πάγκους, 
 εξοπλισμό κουζίνας, απορροφητήρες κλπ. 
 
Είναι πιστοποιημένο από την ICEA ως "Οικολογικό καθαριστικό". 
 
Αρωματισμένο με αιθέριο έλαιο λεμονιού. 
 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το  προϊόν  δεν  περιέχει  EDTA, ισοθειαζολινόνες, ένζυμα,  φώσφορο, 
 συνθετικά αρώματα και ουσίες ζωικής προέλευσης. 
 
 
 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

Η φόρμουλα εμπίπτει στις παραμέτρους πιστοποίησης της ICEA ως οικολογικό 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 τη διαδικασία υπολογισμού που αναπτύχθηκε 
από το οικολογικό σήμα (Ecolabel). 
 
 
 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 

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

Μείωση των κινδύνων από αλλεργίες και δυσανεξίες: Το προϊόν είναι χωρίς συνθετικά αρώματα, χρωστικές, οπτικά λευκαντικά. 
Επιπλέον, ο τύπος έχει δοκιμαστεί για την περιεκτικότητά του σε βαρέα μέταλλα (νικέλιο, χρώμιο, κοβάλτιο) ώστε να εγγυάται την 
καταλληλότητα του για όσους υποφέρουν από αλλεργίες στα μέταλλα αυτά. 
Παρουσία μικρότερη από 0,2 ppm. 
 
 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Το προϊόν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της ICEA όσον αφορά τα οικολογικά 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 απορρυπαντικά - ICEA Πιστοποιητικό Αρ. 001 EC 006  
Εκτός αυτού, είναι σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο "Διακοπή Δοκιμών Σε Ζώα" που ελέγχεται από την ICEA για LAV Ν. 032. 
 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Ψεκάστε την επιφάνεια, αφήστε το να δράσει για λίγα δευτερόλεπτα και σκουπίστε με ένα καθαρό πανί. Ιδανικό για φούρνους, 
πάγκους, εξοπλισμό κουζίνας, απορροφητήρες, κλπ. Όταν αραιώνεται, είναι ένα αποτελεσματικό απορρυπαντικό γενικής χρήσης. 
 
 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Φιάλη spray 750 ml 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

549207 

 

 

 

http://www.icea.info/


 

 

Ekos Οικολογικό Αφαιρετικό Λίπους 

 

Κατάλογος των Συστατικών 

 (Κανονισμός Απορρυπαντικών 648/2004) 
 
 
 
EKOS - SGRASSATORE 020100  
Denominazione chimica Cas Number Inci name 

   

Acqua 7732-18-5 Aqua 
   

Etanolo 64 – 17 – 5 Alcohol Denat. 
   

Alchil Poliglucoside C8-C10 68515-73-1 Capryyl/Capryl Glucoside 
   

Metilglicindiacetato Sale Sodico 164462-16-2 Trisodium Methylgycinediacetate 
Coccoato di potassio 061789-30-8 Potassium Cocoate 

   

Oleato di Potassio 68154-77-8 Potassium Oleate 
   

Olio essenziale di Limone 8028-48-6 Citrus Limonum Oil 
   

(2,4-Dichlorophenyl)methanol 1777-82-8 Dichlorobenzyl Alcohol 
   

1-methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene 5989-27-5 Limonene 
   

 
 
 
 
 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 549207 

 

 



Ekos Οικολογικό Αφαιρετικό Αλάτων 

Υγρό  απορρυπαντικό   για   τον   καθημερινό   καθαρισμό  των  επιφανειών με 
συσσωρευμένα άλατα, σαπούνι, λιπαρή βρωμιά και κηλίδες σκουριάς. 
 
Είναι πιστοποιημένο από την ICEA ως "Οικολογικό καθαριστικό". 
 
Αρωματισμένο με αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου. 
 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το προϊόν δεν περιέχει EDTA, ισοθειαζολινόνες, ένζυμα, φώσφορο, συνθετικά 
αρώματα και ουσίες ζωικής προέλευσης. 
 
 
 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
Η φόρμουλα εμπίπτει στις παραμέτρους πιστοποίησης της ICEA ως οικολογικό 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 τη διαδικασία υπολογισμού που αναπτύχθηκε 
από το οικολογικό σήμα (Ecolabel). 
 
 
 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 
Η φόρμουλα εγγυάται επιδόσεις που μπορούν να συγκριθούν με κορυφαία ανάλογα προϊόντα της αγοράς. Τα τεστ διεξάγονται από 
εξωτερικό εργαστήριο. 
 
 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Μείωση των κινδύνων από αλλεργίες και δυσανεξίες: Το προϊόν είναι χωρίς συνθετικά αρώματα, χρωστικές, οπτικά λευκαντικά. 
Επιπλέον, ο τύπος έχει δοκιμαστεί για την περιεκτικότητά του σε βαρέα μέταλλα (νικέλιο, χρώμιο, κοβάλτιο) ώστε να εγγυάται την 
καταλληλότητα του για όσους υποφέρουν από αλλεργίες στα μέταλλα αυτά. 
Παρουσία μικρότερη από 0,2 ppm. 
 
 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Το προϊόν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της ICEA όσον αφορά τα οικολογικά 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 απορρυπαντικά - ICEA Πιστοποιητικό Αρ. 001 EC 003  

Εκτός αυτού, είναι σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο "Διακοπή Δοκιμών Σε Ζώα" που ελέγχεται από την ICEA για LAV Ν. 032. 
 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Χρησιμοποιήστε το για καθημερινό καθάρισμα αλάτων, σαπουνιού, λιπαρής βρωμιάς και σκουριάς. Είναι ιδανικό για είδη υγιεινής, 
βρύσες, πλακάκια, δάπεδα και ανοξείδωτα σε μπάνια και κουζίνες. 
 
 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Φιάλη spray 750 ml 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

549208 

 

 

 

 

http://www.icea.info/


 

 

Ekos Οικολογικό Αφαιρετικό Αλάτων 

 

Κατάλογος των Συστατικών 

 (Κανονισμός Απορρυπαντικών 648/2004) 
 
 
 
 
EKOS - ANTICALCARE 002443  
Denominazione chimica Cas Number Inci name 

   

Acqua 7732-18-5 Aqua 
   

Acido Citrico 77-92-9 Citric acid 
   

Alchil Poliglucoside C8-C10 68515-73-1 Capryyl/Capryl Glucoside 
   

Coccoammido Propil Betaina 61789-40-0 Cocamidopropyl Betaine 
   

Olio essenziale di eucalipto 84625-32-1 Eucalyptus Globulus Oil 
   

1-methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene 5989-27-5 Limonene 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 549208 

 

 



Ekos Οικολογικό Καθαριστικό Τζαμιών 

Υγρό  απορρυπαντικό  για  καθημερινό   καθάρισμα  τζαμιών,  καθρεφτών  και 
κρυστάλλων πιστοποιημένο από την ICEA ως "Οικολογικό καθαριστικό". 
 
Αρωματισμένο με αιθέριο έλαιο λεμονιού 
 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το προϊόν δεν περιέχει EDTA, ισοθειαζολινόνες, ένζυμα, φώσφορο, συνθετικά 
αρώματα και ουσίες ζωικής προέλευσης. 
 
 
 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

Η φόρμουλα εμπίπτει στις παραμέτρους πιστοποίησης της ICEA ως οικολογικό 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 τη διαδικασία υπολογισμού που αναπτύχθηκε 
από το οικολογικό σήμα (Ecolabel). 
 
 
 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 

Η φόρμουλα εγγυάται επιδόσεις που μπορούν να συγκριθούν με κορυφαία ανάλογα προϊόντα της αγοράς. Τα τεστ διεξάγονται από 
εξωτερικό εργαστήριο. 
 
 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Το προϊόν είναι δερματολογικά ελεγμένο από το Πανεπιστήμιο της Ferrara, το Ινστιτούτο της Δερματολογίας, προκειμένου να 
αποφευχθούν δυσάρεστοι ερεθισμοί στο δέρμα. 
Μείωση των κινδύνων από αλλεργίες και δυσανεξίες: Το προϊόν είναι χωρίς συνθετικά αρώματα, χρωστικές, οπτικά λευκαντικά. 
Επιπλέον, ο τύπος έχει δοκιμαστεί για την περιεκτικότητά του σε βαρέα μέταλλα (νικέλιο, χρώμιο, κοβάλτιο) ώστε να εγγυάται την 
καταλληλότητα του για όσους υποφέρουν από αλλεργίες στα μέταλλα αυτά. 
Παρουσία μικρότερη από 0,2 ppm. 
 
 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Το προϊόν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της ICEA όσον αφορά τα οικολογικά 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 απορρυπαντικά - ICEA Πιστοποιητικό Αρ. 001 EC 007  

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 στις επιφάνειες και απομακρύνετε τη βρωμιά χρησιμοποιώντας ένα πανί. Το προϊόν στεγνώνει αυτόματα. Για τον 
καθαρισμό των ευαίσθητων πλαστικών σας συμβουλεύουμε να δοκιμάσετε την πρώτη εφαρμογή του προϊόντος σε μια κρυφή 
γωνιά. 
 
 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Φιάλη spray 750 ml 
 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

549209 

 

 

http://www.icea.info/


 

 

Ekos Οικολογικό Καθαριστικό Τζαμιών 

 

Κατάλογος των Συστατικών 

 (Κανονισμός Απορρυπαντικών 648/2004) 
 
 
 
 
EKOS - VETRI 002444  
Denominazione chimica Cas Number Inci name 

   

Acqua 7732-18-5 Aqua 
   

Etanolo 64–17–5 Alcohol Denat. 
   

Alchil Poliglucoside C8-C10 68515-73-1 Caprylyl/Capryl Glucoside 
   

Olio essenziale di limone 84625-32-1 Eucapypltus Globulus Oil 
   

(2,4-Dichlorophenyl)methanol 1777-82-8 Dichlorobenzyl Alcohol 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ:  549209 

 
 
 



Ekos Οικολογικό Απορρυπαντικό Δαπέδων & Σκληρών Επιφανειών 

Υγρό  απορρυπαντικό  για  δάπεδα  και   σκληρές  επιφάνειες,  πιστοποιημένο 
από την ICEA ως "Οικολογικό καθαριστικό". 
 
Αρωματισμένο με αιθέρια έλαια πορτοκαλιού και μέντας. 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το προϊόν δεν περιέχει EDTA, ισοθειαζολινόνες, ένζυμα, φώσφορο, συνθετικά 
αρώματα και ουσίες ζωικής προέλευσης. 
 
 
 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

Η φόρμουλα εμπίπτει στις παραμέτρους πιστοποίησης της ICEA ως οικολογικό 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 τη διαδικασία υπολογισμού που αναπτύχθηκε 
από το οικολογικό σήμα (Ecolabel). 
 
 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 
Η φόρμουλα εγγυάται επιδόσεις που μπορούν να συγκριθούν με κορυφαία ανάλογα προϊόντα της αγοράς. Τα τεστ διεξάγονται από 
εξωτερικό εργαστήριο. 
 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Το προϊόν είναι δερματολογικά ελεγμένο από το Πανεπιστήμιο της Ferrara, το Ινστιτούτο της Δερματολογίας, προκειμένου να 
αποφευχθούν δυσάρεστοι ερεθισμοί στο δέρμα. 
Μείωση των κινδύνων από αλλεργίες και δυσανεξίες: Το προϊόν είναι χωρίς συνθετικά αρώματα, χρωστικές, οπτικά λευκαντικά. 
Επιπλέον, ο τύπος έχει δοκιμαστεί για την περιεκτικότητά του σε βαρέα μέταλλα (νικέλιο, χρώμιο, κοβάλτιο) ώστε να εγγυάται την 
καταλληλότητα του για όσους υποφέρουν από αλλεργίες στα μέταλλα αυτά. 
Παρουσία μικρότερη από 0,2 ppm. 
 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Το προϊόν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της ICEA όσον αφορά τα οικολογικά 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 απορρυπαντικά - ICEA Πιστοποιητικό Αρ. 001 EC 002  

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

Αραιωμένο:  
Για μεγάλες επιφάνειες διαλύστε τρία καπάκια (45 ml συνολικά) σε μισό κάδο νερού (5 λίτρα). Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. 
Χρησιμοποιήστε 15 ml (ένα καπάκι) σε μισό κάδο νερού (5 λίτρα) για επιφάνειες μαρμάρου. 
 
Αναραίωτο:  
Για μικρές επιφάνειες (νιπτήρες, μπανιέρες, είδη υγιεινής, πάγκους, λεκέδες κλπ.) ρίξτε το προϊόν σε ένα υγρό σφουγγάρι ή 
απευθείας στην επιφάνεια. 
 
Για επιφάνειες σε επαφή με τρόφιμα, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό. 
 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Φιάλη 750 ml 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

549210 

 

 

http://www.icea.info/


 

 

Ekos Οικολογικό Απορρυπαντικό Δαπέδων & Σκληρών Επιφανειών 

 

Κατάλογος των Συστατικών 

 (Κανονισμός Απορρυπαντικών 648/2004) 
 
 
 
EKOS - PAVIMENTI 002445  
Denominazione chimica Cas Number Inci name 

   

Acqua 7732-18-5 Aqua 
   

Etanolo 64–17–5 Alcohol Denat. 
   

Alchil Poliglucoside C8-C10 68515-73-1 Caprylyl/Capryl Glucoside 
   

Gomma Xantana 11138-66-2 XANTHAN GUM 
Metilglicindiacetato Sale Sodico 164462-16-2 Trisodium Methylgycinediacetate 
Alchil Solfato di Sodio 142-87-0 SODIUM CAPRYLYL/CAPRYL SULFATE 
Coccoato di potassio 061789-30-8 Potassium Cocoate 

   

Oleato di Potassio 68154-77-8 Potassium Oleate 
   

Olio essenziale di Arancio 8028-48-6 Citrus Aurantium Dulcis Oil 
   

Acido Benzoico 65-85-0 Benzoic Acid 
   

3-acetyl-2-hydroxy-6-methyl-4H -pyran-4-one 520-45-6 Dehydroacetic Acid 
   

1,2-Propanediol, 3-(2-ethylhexyloxy) 70445-33-9 Ethylhexylglycerin 
   

 

 

 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ:  549210 

 
 



Ekos Οικολογικές Ταμπλέτες Πλυντηρίου Πιάτων 

Απορρυπαντικό σε μορφή ταμπλέτας για αυτόματα πλυντήρια πιάτων, πιστοποιημένο 
από την ICEA ως "Οικολογικό καθαριστικό". 
 
Αρωματισμένο με αιθέριο έλαιο λεμονιού. 
 
Καθαρίζει βαθιά  και  εξουδετερώνει τις  δυσάρεστες  οσμές, χάρη στην  παρουσία του 
αιθέριου ελαίου λεμονιού.  Η παρουσία του κιτρικού νατρίου εμποδίζει τον σχηματισμό 
αλάτων με έναν φυσικό τρόπο. Χάρη στην παρουσία του  υπερανθρακικού νατρίου, το 
προϊόν εγγυάται βέλτιστες επιδόσεις σαν καθαριστικό λεκέδων και απολυμαντικό μέσο. 
 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το προϊόν δεν περιέχει EDTA, ισοθειαζολινόνες, ένζυμα, φώσφορο, συνθετικά αρώματα και ουσίες ζωικής προέλευσης. 
 
 
 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

Η φόρμουλα εμπίπτει στις παραμέτρους πιστοποίησης της ICEA ως οικολογικό 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 τη διαδικασία υπολογισμού που αναπτύχθηκε 
από το οικολογικό σήμα (Ecolabel). 
Η συσκευασία παράγεται με τη χρήση τουλάχιστον 85% ανακυκλωμένου υλικού. 
 
 
 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 

Η φόρμουλα εγγυάται επιδόσεις που μπορούν να συγκριθούν με κορυφαία ανάλογα προϊόντα της αγοράς. Τα τεστ διεξάγονται από 
εξωτερικό εργαστήριο. 
 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Μείωση των κινδύνων από αλλεργίες και δυσανεξίες: Το προϊόν είναι χωρίς συνθετικά αρώματα, χρωστικές, οπτικά λευκαντικά. 
Επιπλέον, ο τύπος έχει δοκιμαστεί για την περιεκτικότητά του σε βαρέα μέταλλα (νικέλιο, χρώμιο, κοβάλτιο) ώστε να εγγυάται την 
καταλληλότητα του για όσους υποφέρουν από αλλεργίες στα μέταλλα αυτά. 
Παρουσία μικρότερη από 0,2 ppm. 
 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Το προϊόν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της ICEA όσον αφορά τα οικολογικά 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 απορρυπαντικά - ICEA Πιστοποιητικό Αρ. 001 EC 009  
Εκτός αυτού, είναι σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο "Διακοπή Δοκιμών Σε Ζώα" που ελέγχεται από την ICEA για LAV Ν. 032. 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Αφαιρέστε τη συσκευασία του δισκίου και τοποθετήστε το στην ειδική θήκη. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε έχοντας υπ' όψη ότι 
οι ταμπλέτες Ekos εγγυώνται τη βέλτιστη απόδοση ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, μειώνοντας τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. 
 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

500 g/25 ταμπλέτες 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

591041 

 

 

 

http://www.icea.info/


 

 

Ekos Οικολογικές Ταμπλέτες Πλυντηρίου Πιάτων 

 

Κατάλογος των Συστατικών 

 (Κανονισμός Απορρυπαντικών 648/2004) 

 

 

                  EKOS - LAVASTOVIGLIE IN PASTIGLIE 
Denominazione chimica Cas Number Inci name 
Citrato di Trisodio 6132-04-3 Sodium Citrate 
Carbonato di sodio 497-19-8 Sodium Carbonate 
Sodio Percabonato 15630-89-4 Sodium Carbonate Peroxide 
Sodio cocet solfato 68891-38-3 Sodium Coceth Sulfate 
Olio essenziale di Limone 92346-89-9 Citrus Limonum Oil 
1-methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene 5989-27-5 Limonene 

 

 

 

 

 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 591041 

 

 



Ekos Οικολογική Σκόνη Πλυντηρίου Ρούχων 

Απορρυπαντικό  σε  μορφή σκόνης  για   πλυντήρια   ρούχων,  πιστοποιημένο 
από την ICEA ως "Οικολογικό καθαριστικό". 
 
Αρωματισμένο με αιθέριο έλαιο λεβάντας. 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το προϊόν δεν περιέχει EDTA, ισοθειαζολινόνες, ένζυμα, φώσφορο, συνθετικά 
αρώματα και ουσίες ζωικής προέλευσης. 
 
 
 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

Η φόρμουλα εμπίπτει στις παραμέτρους πιστοποίησης της ICEA ως οικολογικό 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 τη διαδικασία υπολογισμού που αναπτύχθηκε 
από το οικολογικό σήμα (Ecolabel). 
Η συσκευασία παράγεται με τη χρήση τουλάχιστον 85% ανακυκλωμένου υλικού. 
 
 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 

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

Μείωση των κινδύνων από αλλεργίες και δυσανεξίες: Το προϊόν είναι χωρίς συνθετικά αρώματα, χρωστικές, οπτικά λευκαντικά.  
Επιπλέον, ο τύπος έχει δοκιμαστεί για την περιεκτικότητά του σε βαρέα μέταλλα (νικέλιο, χρώμιο, κοβάλτιο) ώστε να εγγυάται την 
καταλληλότητα του για όσους υποφέρουν από αλλεργίες στα μέταλλα αυτά. Παρουσία μικρότερη από 0,2 ppm. 
 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Το προϊόν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της ICEA όσον αφορά τα οικολογικά 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 απορρυπαντικά - ICEA Πιστοποιητικό Αρ. 001 EC 010  

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

Βάλτε το απορρυπαντικό στη θήκη του πλυντηρίου ρούχων ή χρησιμοποιήστε το κοινό καπάκι μέτρησης βάζοντας το κατ' ευθείαν 
μέσα στη θήκη. Σας προτείνουμε να ελέγξετε την αντοχή του χρώματος στο πλύσιμο με εμβάπτιση μιας λιγότερο ορατής πλευράς 
του ρούχου σε χλιαρό νερό με λίγο απορρυπαντικό. 
 

Προτεινόμενες Δόσεις για 4.5 kg Ρούχων 

Σκληρότητα Νερού Κανονική Βρωμιά Σκληρή Βρωμιά 

Γλυκό 
0 – 15°F 

60 g 
(3 κουταλιές) 

80 g 
(4 κουταλιές) 

Μεσαίο 
15 – 25°F 

80 g 
(4 κουταλιές) 

100 g 
(5 κουταλιές) 

Σκληρό–άνω των 25°F 100 g 
(5 κουταλιές) 

120 g 
(6 κουταλιές) 

 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Σακουλάκι 2 kg 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

591040 

 

 

http://www.icea.info/


 

 

Ekos Οικολογική Σκόνη Πλυντηρίου Ρούχων 

 

Κατάλογος των Συστατικών 

 (Κανονισμός Απορρυπαντικών 648/2004) 

 

 

EKOS - BUCATO IN POLVERE 
Denominazione chimica Cas Number Inci name 
Solfato di sodio 7757-82-6 Sodium Sulfate 
Carbonato di Sodio 497-19-8 Sodium Carbonate 
Disilicato di disodio 13870-28-5 Disodium Disilicate 
Sodio Percabonato 15630-89-4 Sodium Carbonate Peroxide 
Sodio cocet solfato 68891-38-3 Sodium Coceth Sulfate 
Stearato di sodio 822-16-2 Sodium Stearate 
Citrato di trisodio 6132-04-3 Sodium Citrate 
Acqua 7732-18-5 Aqua 
Olio essenziale di Lavanda 91722-69-9 Lavandula Hybrida Oil 
3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol 78-70-6 Linalool 

 

 

 

 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 591040 

 



Ekos Οικολογικό Υγρό Σαπούνι 

Απαλό  υγρό  σαπούνι  για  την   καθημερινή  φροντίδα  των  χεριών  και  του  προσώπου. 
Περιέχει    εκχύλισμα    Τσουκνίδας    από    τη    βιολογική    γεωργία,    γνωστή   για   την 
αντιβακτηριδιακή δράση της.  
 
 
Χάρη στην παρουσία δερμο-προστατευτικών ουσιών και φυσικών τασιενεργών, το προϊόν 
ενδείκνυται ιδιαίτερα για καθημερινή χρήση. 
 
 
 
 
 
 
Είναι πιστοποιημένο από την ICEA ως "Οικολογικό βιολογικό καλλυντικό" - Πιστοποιητικό Αρ. 112 BC 019. 

■ Η σύσταση του προϊόντος σέβεται τον κατάλογο των απαγορευμένων συστατικών για Eco Bio Cosmetics από την ICEA 
■ Δεν περιέχει συστατικά SLES, OGM, SLS, EDTA και φορμαλδεΰδη. 
■ Το προϊόν είναι δερματολογικά ελεγμένο σε εξωτερικό εργαστήριο. 
 
 
 
Εκτός αυτού, το προϊόν: 
■ περιέχει εκχύλισμα από τη Βιολογική Γεωργία 
■ δεν περιέχει χρωστικές ουσίες 
■ Είναι διαμορφωμένο σε φυσιολογικό ρΗ  
 
 
 
Επίσης, είναι σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο "Διακοπή Δοκιμών Σε Ζώα" που ελέγχεται από την ICEA για LAV Ν. 032. 
 
 
 
 
 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ INCI:  

 
Aqua, Cocamidopropyl Betaine , Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Chloride, Caprylyl/Capryl Glucoside, Sodium Lauroyl 
Glutamate, Sodium Cocoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Glycerin, Lactic Acid, Urtica Dioica Extract*, Parfum, Tocopherol, 
Phenoxyethanol, Benzyl Acid, Potassium Sorbate. 
 
* από τη βιολογική γεωργία 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 

 12 Μήνες 
 
 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Φιάλη 500 ml / 1000 ml 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

591043 / 591042 

 

 

 

 

 



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 μη-
ιονικά 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            ΚΩΔΙΚΟΣ 

Φιάλη 1000 ml            591006 
 

 

http://www.icea.info/


 

 

Sense Οικολογικό Βιολογικό Απορρυπαντικό Ευαίσθητων Ρούχων Μωρού 

Κατάλογος των Συστατικών 
 

  

INCI denomination ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

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 

 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 591006 



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 μη-
ιονικά 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 
 

  

http://www.icea.info/


 

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 

BETAINE 

Αμφοτερικό 

τασιενεργό 

Πολύ απαλό τασιενεργό 

από βιολογικό ελαιόλαδο 

SODIUM BENZOATE  

POTASSIUM 

SORBATE 

Συντηρητικά 

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 



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 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.icea.info/


 

 

Sense Οικολογικό Βιολογικό Απολυμαντικό Περιβάλλοντος Μωρού 

 

 

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 (Καν. 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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