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ANTHYLLIS BABY ECO BIO dodatek do proszku bielizna
ubranka dziecięce 500g PIERPAOLI
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Eco-Dystrybutor

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaANTHYLLIS BABY ECO BIO dodatek do proszku bielizna ubranka dziecięce 500g PIERPAOLIDodatek do proszku -
IGIENIZZANTE BUCATO - do pieluszek, bielizny, ubranek,Najwyższej jakość dodatek z certyfikatami -do prania ubranek, a przede
wszystkim - pieluszek wielorazowych, pieluszek ekologicznych czy też ubranek dziecięcych. Działa w 30
stopniach.DziałanieIGIENIZZANTE BUCATO - czyszczący i odplamiający dodatek do praniaŁadne trwałe opakowanie do powtórnego
użycia. W środku specjalna miarka do dozowania proszku.Wspaniałe i bezpieczne opakowanie przeznaczone do
RECYKLINGU!Najwyższej jakości dodatek sanitazujący z certyfikatami - czyszczacy do prania ubranek, pieluszek wielorazowych,
pieluszek ekologicznych, ręczników, strojów kąpielowych itp. Działa w 30 stopniach.Sprawdzony na zawartość niklu, chromu i kobaltu
(wartości <0,4 ppm)Funkcje, właściwości: EKOLOGICZNY Zmniejszony wpływ na środowisko: nie jest toksyczny dla środowiska
wodnego (sprawdzono pod względem oddziaływania na organizmy wodne), podlega biodegradacji (biodegradacja tlenowa). Obliczono,
metodą krytycznej objętości rozcieńczenia (CDVtox), zgodnie z metodą oznakowania ekologicznego (DC 2003/200 / WE).Certyfikaty 

Produkt posiada certyfikat ICEA - Eco Bio Cleaners - Certyfikat produktu N ° 011 DP 041 Produkt jest zgodny z "NIE TESTOWANO NA
ZWIERZĘTACH" Międzynarodowym Standardem - gwarantowanyym przez LAV

Sposób użyciaPralka: dodaje się do zwykłego proszku około 35g produktu. Produkt jest już aktywny w 30 ° C.Ręcznie: dodać
rozcieńczone 35 g produktu do 5 litrów ciepłej wody i zostawić na około dwie godziny. Płukanie zimną wodą.Nie stosować z odzieżą
wełnianą i jedwabiem.W przypadku uporczywych zabrudzeń zaleca się podwojenie dawki.Ostrzeżenia:Działa szkodliwie po połknięciu.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast
przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie
lub etykietę.SkładSodium Sulfate, Sodium Carbonate Peroxide, Sodium Bicarbonate, Sodium Carbonate, Sodium Citrate, Aqua (Water),
Lavandula Hybrida Oil*, Linalool.* Z upraw ekologicznychSkład chemiczny (rozp. 648/2004)Między 15-30%: Sodu NadtlenowęglanInne
składniki: Olejek lawendowy, Linalool.Więcej o całej linii produktów Pierpaoli - Baby Anthyllis:  Testowany dermatologicznie na skórze
wrażliwej Badane na zawartość niklu, chromu i kobaltu (o wartości mniejszej niż 0,4 ppm) Zapachy wykonane z naturalnych olejków
eterycznych, bez alergenów! Konserwanty z fizyczną lub identyczne z naturalnymi Brak składników pochodzenia zwierzęcego oraz
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pochodnych Odpowiednie dla wegan Nie zawiera SLS i SLES, PEG, mydeł alkalicznych, syntetycznych substancji zapachowych,
parabenów, alkoholu, parafiny, silikonów, barwników, fenoksyetanolu Można ich używać od pierwszego miesiąca życia dziecka 

 

Certyfikaty i informacje:  

 

Certyfikat ICEA: 

Instytut Certyfikacji Etyczny i Środowiskowy,jest jedną z najważniejszych organizacji w sektorze we Włoszech i w Europie, z ponad13
tys pracowników,300 techników i 20 terytorialnych struktur operacyjnych we Włoszech i za granicą.

 

Celem ICEA jest promowania zrównoważonego i społecznie sprawiedliwego rozwoju wieranie rolnictwa ekologicznego.

Pierpaoli została certyfikowana przez ICEA  w 3 najważniejszych obszarach:

1) Obszar produktów kosmetycznych - zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją ECO COSMETICS BIO

2) Obszar produktów czystości - zgodnie ze specyfikacją ECO BIO DETERGENT

3) Produkty do myjące zgodnie discipliane czystość czysty ECO

Kosmetyki z certyfikatem ICEA umożliwiają klientom wybór bezpiecznych, zdrowych, naturalnych produktów, przyjaznych dla
środowiska. Mają one jasne, określone zasady:

- kosmetyki nie są testowane na zwierzętach

- firmy nie mogą używać substancji z roślin modyfikowanych genetycznie

- zabrania się, żeby kosmetyki z certyfikatem ICEA promieniowały jonizująco

- stosuje się, gdy tylko to możliwe certyfikowane ekologicznie składniki

- kosmetyki nie zawierają szkodliwych substancji, syntetycznych składników chemicznych, parabenów, pochodnych ropy naftowej
itp.

 

 

Produkt nie testowany na zwierzętach. Posiada stosowny certyfikat. 
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Brak składników pochodzenia zwierzęcego oraz pochodnych. Odpowiednie dla wegan.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kraj produkcji: Włochy. Najwyższa jakość kosmetyków włoskich. 
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