ekologické čapované čistiace produkty

certifikáty

Certifikácia spoločnosti podľa ISO 9001.
Kvalita čistiaceho prostriedku, ale aj firemná kvalita. Rovnaká pozornosť, ktorá
sa venuje realizácii produktov, sa nachádza aj vo vnútorných postupoch, ktoré
sú neustále monitorované a rozvíjané tak, aby pomáhali čoraz efektívnejšie
svojim zákazníkom. Tak získala spoločnosť Eco Bolle prestížnu európsku
certifikáciu
UNI
EN
ISO
9001,
ktorá
zaručuje spoľahlivosť a
dodržiavanie štandardov predaja a služieb

Žiadne testy na zvieratách.
Spoločnosť Eco Bolle zaručuje, že všetky jej produkty NIE JE testované na
zvieratách . Je to preto, že formulácia mydiel a detergentovzohľadňuje
najpokročilejšie európske normy kvality. Aké zmeny sú v porovnaní s inými
čistiacimi prostriedkami vysokou kvalitou surovín, ktoré používame a ktoré
dodávajú najdôležitejšie nadnárodné spoločnosti v sektore.

Bez niklu
Eco Bolle neustále hľadá zlepšenie kvality svojich čistiacich prostriedkov na
kohútiku . Z tohto dôvodu sa podrobuje svoju objemovú detergentu na drahé
testy dermatologických a Nickel test . Za týmto účelom vytvoril spoluprácu s
prestížnym oddelením lekární jednej z najstarších talianskych univerzít,
Federálneho štúdia v Neapole

Systém vratných obalov.
Nákup čistiacich prostriedkov Eco Bolle znamená prispievanie k ochrane
životného prostredia. Znižovaním množstva plastov umiestnených denne na
trhu ušetríte náklady samotného plastu a ceny čapovaných čistiacich
prostriedkov.
Eco Bolle, na distribúciu čapovaných čistiacich prostriedkov, používa systém
vratných obalov.
Všetky obaly, ktoré sa používajú, sú v súlade s najnovšími európskymi
bezpečnostnými normami, sú 100% recyklovateľné, a sú certifikované pre
prepravu.
Spoločnosť Ecobolle, ktorá bola prvou spoločnosťou pracujúcou s čistiacimi
prostriedkami v Taliansku zaviedla systém vratných obalov.

PRODUKTY
pracie gély
Najlepšie super parfumované čistiace prostriedky pre vašu práčku . Vhodné pre domácnosti
ale aj pre profesionálne práčovne, hotely a reštaurácie.
Mnohé nezameniteľné vône : La vie est belle, Mon Amour, Hypnotic Poison, Narciso R. ...
Vyberte si parfum, ktorý najlepšie vyhovuje vašej povahe.
Objavte pohodlie ..

Pracie prostriedky na špeciálne použitie
Prací prostriedok na BIELE PRÁDLO

Zmes povrchovo aktívnych látok, mydla a aktívneho
kyslíka robí tento detergent dokonalým pri vysokých
teplotách na veľmi špinavých predmetoch, ako sú obrusy,
obrúsky, kuchynské utierky a biele listy, alebo veľmi
odolnými farbami.
Produkt registrovaný na Ministerstve zdravotníctva Národný ústav zdravia.
Zloženie: (Reg EC. 648/2004): 5-15% aniónové a neiónové povrchovo aktívne
látky, amfoterné povrchovo aktívne látky, bielidlo na báze kyslíka. Ostatné zložky:
vôňa, hexyl cinnamal, linalool, butylfenyl methylpropional, zahusťovadlá, matné
činidlá, methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone, odpeňovadlá.

Prací gel na ČIERNE PRÁDLO

je špeciálne určený na pranie čierneho alebo tmavého
oblečenia; zabraňuje prenosu farieb z tmavých častí na
svetlejšie oblečenie a vracia ich farby do matných farieb.
Zloženie:

(ES Reg. 648/2004): 5-15% aniónové povrchovo aktívne

látky, <5% neiónové povrchovo aktívne látky, amfoterné povrchovo
aktívne látky. Ostatné zložky: parfum , farbivá, matné činidlá,
methylisothiazolinone, methychloroisothiazolinone.

prací prostriedok FAREBNÉ PRÁDLO

prací prostriedok ZVÝŠENÁ DEZINFEKCIA

umožňuje kombinovať bielu aj farbu pri praní, a to vďaka
špeciálnej molekule, ktorá blokuje farebnú
kontamináciu. Chráni odev pred vyblednutím a je vhodný
pre všetky typy vlákien
Zloženie: (ES Reg. 648/2004): 5-15% aniónové povrchovo aktívne látky,
<5% neiónové povrchovo aktívne látky, amfoterné povrchovo aktívne látky.
Ostatné zložky: parfum, geraniol, linalool, benzyl salicylate, zahusťovadlá,
odpeňovadlá, konzervanty, matné činidlá, methylisothiazolinone,
methylchloroisothiazolinone

prací prostriedok PROTI PACHOM

je zmes aniónových, neiónových a mydlových povrchovo
aktívnych látok a umožňuje odstraňovanie nečistôt a
pachov z bielizne. Je vhodný pre všetky typy
vlákien. Veľmi podobný známemu umývaciemu
prostriedku DEOX.
Zloženie:

5-15% aniónové a neiónové povrchovo aktívne látky, amfoterné
povrchovo aktívne látky, bielidlo na báze kyslíka. Ostatné zložky: vôňa, hexyl
cinnamal, linalool, butylfenyl methylpropional, zahusťovadlá, matné činidlá,
methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone, odpeňovadlá

Vyskúšajte pracie prostriedky SANITIZER. Jeho dvojitý
vzorec odstraňuje najodolnejšie škvrny a hĺbkovo
dezinfikuje. Ideálne na ručné a strojové umývanie, pri
nízkych teplotách a na všetky typy vlákien.
Zloženie: 5-15% aniónové povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo
aktívne látky, mydlo. Ostatné zložky: parfumy, linalool, kumarín, geraniol,
zahusťovadlá, odpeňovadlá, matné činidlá, farbivá, methylisothiazolinone,
methylchloroisothiazolinone.

prací prostriedok PRE DETI A CITLIVÚ POKOŽKU

reagovali sme na potrebu jemnosti bábätiek a matiek,
EcoBolle vytvoril PRE DETI ideálny prostriedok na
pranie detskej bielizne., zaručuje účinné pranie a
odstraňovanie škvŕn.
Zloženie:

5 až 15%: aniónové tenzidy, <5% neiónových tenzidov, mydla.
Ďalšie zložky: parfum, zahusťovadlá, kalidlá, protipeniace činidlá, farbivá,
methylisothiazolinone, methylcloroisothiazolinone

prací prostriedok NA VLNU A JEMNÉ PRÁDLO

chráni každé vlákno, chráni jeho štruktúru,perie nielen
jemné prírodné vlákna (vlna / hodváb), ale aj syntetické
vlákna a neutralizuje typické zápachy, zanecháva odevy
mäkké a obnovené
Zloženie: 5-15% aniónové povrchovo aktívne látky, <5% neiónové

povrchovo aktívne látky, amfoterné povrchovo aktívne látky. Ostatné
zložky: vôňa, butylfenyl methylpropional, citronellol, amyl cinnamal,
zahusťovadlá, odpeňovadlá, matné činidlá, farbivá,
methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone.

Univerzálne pracie prostriedky
účinné už pri nízkych teplotách , uvoľňujú intenzívnu čerstvú čistú vôňu. Vaša bielizeň bude ako intenzívny vánok,
ktorý svojou pretrvávajúcou vôňou obklopí celé okolie, vhodné pre všetky druhy prádla

:

Zloženie 5-15% aniónové a neiónové povrchovo aktívne látky, amfoterné povrchovo aktívne látky, Ostatné zložky:
<1% parfum, zahusťovadlá, matné činidlá, methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone, odpeňovadlá.
prací prostriedok
Acqua di GIO

prací prostriedok
Biele pižmo

prací prostriedok
Blue Active

prací prostriedok
Broskyňový kvet

prací prostriedok
Hypnotik

prací prostriedok
Jazmín plus

prací prostriedok
Klasik

prací prostriedok
La vie est Belle

prací prostriedok
Levanduľa

prací prostriedok
Lotos

prací prostriedok
Narcis R

prací prostriedok
Oceán

prací prostriedok
Sensual

prací prostriedok
Marseille

AVIVÁŽE
Vyberte si zo širokej škály aviváží s intenzívnou a pretrvávajúcou vôňou .
Výborne sa hodia aj na profesionálne používanie sušičiek

Zloženie:
<5% katiónové povrchovo aktívne látky. Ostatné zložky: methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone,
farbivá, parfum.
aviváž
Acqua di Gio

aviváž
Biele pižmo

aviváž
Blue Active

aviváž
Hypnotik

aviváž
Jazmín plus

aviváž
Klasik

aviváž
La vie est Belle

aviváž
Levanduľa

aviváž
Lotos

aviváž
Magnólia a jazmín plus

aviváž
Narcis

aviváž
Sensual

Prostriedky na umývanie riadu
prostriedok na umývanie riadu
koncentrovaný citrón plus

prostriedok na umývanie riadu
aktívny uhlík

prostriedok na umývanie riadu Camomille (kamilky)

gel do umývačky riadu

Čističe
univerzálne čističe na všetky tvrdé povrchy
univerzálny čistič
Levanduľa

univerzálny čistič
Marseille

Čističe
čistič na vodný kameň

gelový čistič kúpelní

WC čistič

čistič na okná, sklo, kryštáľ

Mydlové čističe
mydlový čistič
argánový olej

mydlový čistič
biele pižmo

mydlový čistič
DAVE

mydlový čistič
Dolce Talco

mydlový čistič
ruža

mydlový čistič
antibakteriálny

Kozmetika
sprchový gél
BLU MARINE

sprchový gél a šampón
CAPRI

