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26. Hygienprodukter från Ecover och Urtekram:

32 221

TOALETTRENGÖRING………. .................................. 6 x 750 ml……………….

Tillverkning Belgien

ECOVER Ekologisk toalettrengöring med Ocean-doft. Växt- och mineralbaserade ingredienser.
30%: vatten. 5-15%: mjölksyra. <5% nonjontensider, xantangummi, doft (typ: ocean).
** = EU - ekologisk

32 269

HANDDISKMEDEL Zero………. ................................. 8 x 450 ml………………..

Tillverkning Belgien

ECOVER Miljöanpassat diskmedel utan parfym, av växt- och mineralbaserade ingredienser.
5-15%: Anjoniska Tensider (Sodium Lauryl Sulfate). <5%: Nonjoniska Tensider (Lauryl Glucoside).
Lacid acid (mjölksyra) Andra: Vatten, Natriumklorid, Natriumcitrat.

32 264

MASKINDISKMEDEL AIO Ecover……………………..6 x 500 g…………………

Tillverkning Belgien

ECOVER 25 tabletter Ingredienser: 5-15%: syrebaserade blekmedel; <5%: nonjontensider,
parfym (citron), enzymer; Övriga: natriumcitrat, natrium-karbonat, polypeptid,
blekmedelsaktivator, natriumbikarbonat, Dinatriumdisilikat, sorbitol, natrium-glukonat,
Maskindiskmedel i tablettform med tre-i-ett-funktion som är baserat på mineraler och växtämnen.
Tabletterna gör det extra enkelt att diska då varken salt eller spolglans behöver användas!
Maskindiskmedlet är helt fritt från fosfater samt fosfonater. Tabletterna har en lätt doft av citrus.
Innehåller ej slipmedel.

32 255

FLYTANDE TVÄTTM Zero . . ………………………….. 6 x 1 l…………………

Tillverkning Belgien

ECOVER. Tvättmedel av vegetabiliska ingredienser. Snabbt och fullständigt nedbrytbart.
Minimal inverkan på vattenlevande organismer. Svanenmärkt. Godkänt av Astma/Allergiförbundet.
>30%: vatten, 15-30%: nonjoniska tensider, 5- 15%: etanol, tvål, <5%: glycerin, sodium citrate,
anjoniska tensider, enzymer

19 960

ALOE VERA HANDTVÅL Flytande ........................... 6 x 380 ml……………..

Tillverkning Danmark

URTEKRAM Vatten, aloe vera*, kokos- och majsglukostvål, vegetabiliska oljeprodukter,
salt, glycerol**, söt apelsinolja*, citronmelissextrakt*, pepparmyntbladextrakt*, parfym (växtextrakt),
vitamin E. * = ekologisk. ** = tillverkad med användning av ekologiska råvaror.
Solmogna apelsiner ger en fin snärt av friskhet och ett extra högt innehåll av aloe vera
betyder mjukt lödder fyllt med extra fukt till dina händer.

1000 588 PURPLE LAVENDELTVÅL Flytande………………………. 6 x 300 ml……………..

Tillverkning Danmark

URTEKRAM Vatten, försåpad kokosolja och majsglukos, aloe vera*, glycerol**,
lavendelblomextrakt*, lactobacillus fermentum, videbarkextrakt*, lavendelolja*,
rosmarinolja*, eukalyptusolja*, kamomillolja*, mjölksyra, salt, parfym
(blandning av naturliga extrakt och eteriska oljor), vitamin E.
* = ekologisk. ** = tillverkad med ekologiska ingredienser.

83 851

HANDKRÄM Aloe Vera………... ................................. 6 x 75 ml…………………

Tillverkning Danmark
URTEKRAM Aloe vera*, glycerol**, polysackarider, natriumhydroxid, citronsyra, hyaluronsyra,
hexapeptid-11, söt apelsinolja*, parfym (växtextrakt). * = ekologisk. ** = tillverkad med användning av ekologiska råvaror.
Här är en handkräm som ger dina händer nytt liv. Solmogna apelsiner ger ett fint inslag av friskhet
och ett högt innehåll av aloe vera fyller din hud med fukt och verkar regenerer
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