EKOLOGIE
NA PRVNÍM MÍSTĚ!

VŠECHNY NAŠE VÝROBKY JSOU:
ŽÁDNÝ z NAŠICH VÝROBKŮ
není testovaný na zvířatech!

VELMI KONCENTROVANÉ*

• tzn. maximální účinek se projeví již při použití doporučeného dávkování, které je mnohem nižší,
než u běžných prostředků. Protože je potřeba na stejný počet praní (nebo mytí) menšího množství prostředku, šetříme
také životní prostředí:*o 66 % méně škodlivin, které způsobí doprava zboží (emise výfukových plynů…)
Zde je pro Vaši představu vizualice, kolik automobilů veze koncentrované prostředky a kolik standardní.

DEDRA.cz

COMPACT

12 x 1,5 kg

12 x 3 kg

(12 x 30 praní)

(12 x 30 praní)

18 kg

1,5 kg
= 30 praní

STANDARD

36 kg

50 g

3 kg
= 30 praní

= jedna dávka

12 x 4,5 kg
(12 x 30 praní)

100 g

54 kg

= jedna dávka

4,5 kg
= 30 praní

150 g
= jedna dávka

*Maximálně využitý obal – výrobky plníme až „po okraj“, aby se neplýtvalo místem a doprava byla efektivně využita.
Nevozíme „vzduch“ = zbytečně nezatěžujeme životní prostředí (ani emisemi při dopravě, ani zbytečným obalovým materiálem).
běžně na trhu
„vozí se vzduch“

500 ml
koncentrátu

naše efektivně
využité obaly

*Méně je někdy více
– dávkování opravdu
dodržujte a někdy sami
zjistíte, že při minimálním
dávkování má prostředek
maximální účinnost.

BĚŽNÉ
TABLETY
DO MYČKY

= 6 x 500 ml běžného prostředku

=

VŠECHNY NAŠE VÝROBKY JSOU:

BEZ CHLÓRU

• běžně používaný v levnějších bělidlech, dezinfekcích
a pracích prostředcích
• může dráždit sliznice (oči, nos), má těkavý,
nepříjemný zápach
• negativně působí na bakterie v ekologických
čističkách odpadních vod (1 litr chlórového
prostředku je schopen zlikvidovat příznivé bakterie
v domácí čističce odpadních vod)
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BEZ FORMALDEHYDU

• běžně používaný levný a agresivní
konzervant v mnoha čistících a pracích prostředcích

BEZ PERBORÁTŮ

• perborát se používá jako méně ekologické
bělidlo a čistící složka do prostředků na praní
a do myček nádobí

• v našich výrobcích formaldehyd v žádném
případě nepoužíváme a je nahrazen kosmetickými
konzervanty

• v našich výrobcích používáme výhradně percarbonát
(mnohem ekologičtější varianta bělila)

• konzervanty jsou potřebné, aby si tekuté výrobky
zachovaly svoji kvalitu

Baleny v odlehčených recyklovatelných
PET lahvích.

