Rozwi¹zanie

Tak

Wierzymy, ¿e istniej¹ produkty czyszcz¹ce,
które s¹ skuteczne, naturalne i bezpieczne
dla Twojego zdrowia i dla œrodowiska.
By tego dowieœæ, stworzyliœmy szerok¹ gamê,

NATURALNYCH, BIODEGRADOWALNYCH, ETYCZNYCH
produktów czyszcz¹cych, bezpiecznych w u¿yciu,
o minimalnym wp³ywie na œrodowisko.
DOMOWE ZANIECZYSZCZENIA S¥ GORSZE DLA
ŒRODOWISKA NI¯ ZANIECZYSZCZENIA FABRYCZNE

Wiele detergentów zawieraj¹cych standardowe sk³adniki
ma szkodliwy wp³yw na œrodowisko i na nasz organizm.
My u¿ywamy wy³¹cznie takich sk³adników,
które s¹ bezpieczne dla nas i dla Ziemi.
GDY TO MO¯LIWE, NASZE MATERIA£Y POCHODZ¥ Z
SUROWCÓW ODNAWIALNYCH, NIE S¥ TESTOWANE
NA ZWIERZÊTACH I NIE ZAWIERAJ¥ ZWIERZÊCYCH PRODUKTÓW
Nasze opakowania s¹ WIELORAZOWE i posiadaj¹

odpowiedni poziom przetwarzalnego materia³u.
By zapewniæ najwy¿sz¹ jakoœæ naszych produktów,
wszystkie s¹ poddawane testom alergicznym.

Ty nie tracisz nic, a dziêki Tobie Ziemia
mo¿e zyskaæ bardzo wiele. Dziêkujemy!
• Proszek do prania • P³yn do toalet • P³yn do prania
• P³yn uniwersalny do czyszczenia • P³yn zmiêkczaj¹cy
• P³yn do czyszczenia szyb i luster • Emulsja do drewna
• Odka¿acz do prania pieluch

DLA ZDROWSZEGO ŒRODOWISKA

Dystrybutor:

tel: 22 713 82 75, fax: 22 465 27 62
e-mail: sklep@pieluszkarnia.pl

www.pieluszkarnia.pl

ETYCZNE I PRZYJAZNE DLA ŒRODOWISKA
HYPOALERGICZNE DETERGENTY I MYD£A
WYPRODUKOWANE W UK

Nie

Problem

Szkodliwe sk³adniki. Nie znajdziesz ich w naszych
produktach, choæ roi siê od nich na rynku.

Fosforany, EDTA, Enzymy, Rozjaœniacze Optyczne, Wybielacze Chlorowe,
Produkty na bazie ropy, Formaldehydy, Dwutlenek Tytany, Syntetyczne
Substancje Zapachowe, Sztuczne Barwniki, Gliceryna, Lanolina.
ENZYMY Konwencjonalne wybielacze
zawieraj¹ enzymy, by skutecznie usuwaæ plamy.
Nawet w niewielkich iloœciach enzymy mog¹
podra¿niaæ skórê i wywo³ywaæ ataki astmy.
W procesie wytwarzania, enzymy mog¹ byæ
modyfikowane genetycznie i powodowaæ
krwotok p³ucny.
ZWI¥ZKI CHLORU I WYBIELACZE
Tradycyjne odka¿acze do pieluch zawieraj¹
wybielacze chlorowe (podchloryn sodu),
które maj¹ dzia³anie wybielaj¹ce
i sanityzuj¹ce. Te zwi¹zki s¹ zbli¿one do
D.D.T. (zakazanego pestycydu), Kwasu
Cyjanowego i innych szkodliwych gazów
u¿ywanych w broni chemicznej. Podczas
rozk³adu w ekosystemie uwalniaj¹ swoje
rakotwórcze i toksyczne w³aœciwoœci.
FOSFORANY Fosforany s¹ powszechnie
u¿ywanymi œrodkami zmiêkczaj¹cymi wodê.
Nie s¹ szkodliwe w samym detergencie
jednak s¹ trudne do usuniêcia ze œcieków
i mog¹ powodowaæ nadmierny rozwój
glonów. Iloœæ glonów mo¿e siê zwiêkszyæ
do takiego stopnia, ¿e woda zostaje
pozbawiona tlenu, a zamieszkuj¹ce j¹
roœliny i zwierzêta gin¹.
ALERGENY Wielu ludzi reaguje alergicznie
na perfumy i substancje syntetyczne, ale
nie s¹ tego œwiadomi a¿ do momentu, gdy
wyniszczaj¹ce organizm objawy pojawi¹ siê
w póŸniejszym ¿yciu.

ROZJAŒNIACZE OPTYCZNE Substancji
tych u¿ywa siê, by uzyskaæ wra¿enie
bieli. Przyklejaj¹ siê do tkaniny i odbijaj¹
bia³e œwiat³o. Ubrania tylko wydaj¹ siê byæ
czystsze.
E.D.T.A. (Kwas etylenodiaminotetra
-octowy) To substancja u¿ywana
jako substytut lub jako dodatek do
fosforanów. Przyci¹ga metale ciê¿kie takie
jak o³ów i rtêæ, które maj¹ w³aœciwoœci
rakotwórcze. Odnajduje drogê do zasobów
wodnych oraz do ³añcucha pokarmowego
i s¹ niezwykle trudne do ca³kowitego
usuniêcia.
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