
CZARNE MYDŁO, PASTA Z OLEJEM LNIANYM, 
ECOCERT, LA CORVETTE
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rodzajów podłóg oraz innych powierzchni w gospodarstwie 
domowym. Skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia z tłuszczu, 
farby i smoły. W roztworze wodnym przeciwdziała i zwalcza mszyce. 
Wyprodukowano w Marsylii w tradycyjnym procesie saponifikacji w 
kadziach.Produkt ekologiczny posiada certyfikat ECOCERT. 
NIEBEZPIECZEŃSTWO. Wodorotlenek potasu. Powoduje 
poważne podrażnienia oczu. Działa drażniąco na skórę. Chronić 
przed dziećmi. W KONTAKCIE Z OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą 
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je 
łatwo usunąć. Nadal płukać. Jeżeli podrażnienie występuje nadal, 
należy skontaktować się z lekarzem.

Skład na opakowaniu i stronie www.
Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl, Paweł Poloch 
ul. Boczna 16, Wilkowice 64-115 Święciechowa, tel. 601 069 997

EAN:3182612709070



CZARNE MYDŁO W PŁYNIE DO RÓŻNYCH POWIERZCHNI, 
MIGDAŁ, MAITRE SAVON DE MARSEILLE

Uniwersalny, ekologiczny środek czyszczący, 100% naturalny. Przeznaczony 
do wszelkich powierzchni domowych. Czarne mydło w płynie z olejem lnianym 
wyprodukowane w Marsylii w tradycyjnym procesie warzenia w kadziach. Środek 
skutecznie czyszczący i odtłuszczający wszystkie rodzaje powierzchni w 
gospodarstwie domowym. Usuwa zabrudzenia i konserwuje: powierzchnie 
podłogowe, sanitariaty, płytki, ceramikę, tworzywa sztuczne, kuchenki, piekarniki, 
okapy. Pozostawia delikatny zapach migdałów. Produkt przyjazny dla środowiska. 
Składniki pochodzenia naturalnego: 99,8%. Produkt ekologiczny posiada certyfikat 
ECOCERT. Sposób użycia: Regularna konserwacja: rozcieńczyć 15 ml czarnego 
mydła w 5 litrach ciepłej wody. Nie wymaga spłukiwania. Gruntowne oczyszczanie: 
rozcieńczyć 40 ml czarnego mydła w 5 litrach ciepłej wody, jeśli to konieczne 
czynność oczyszczania powtórzyć. W celu zmniejszenia wpływu na środowisko 
zaleca się przestrzegania powyższych proporcji.

Skład na opakowaniu i stronie www.
Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl, Paweł Poloch 
ul. Boczna 16, Wilkowice 64-115 Święciechowa, tel. 601 069 997

EAN:3182611409001



CZARNE MYDŁO W PŁYNIE DO RÓŻNYCH POWIERZCHNI, 
LAWENDA, MAITRE SAVON DE MARSEILLE

Środek czyszczący, 100% naturalny, do wszystkich powierzchni domowych. 
Czarne mydło w płynie z olejem lnianym wyprodukowane w Marsylii w tradycyjnym 
procesie warzenia w kadziach. Środek skutecznie czyszczący i odtłuszczający 
wszystkie rodzaje powierzchni w gospodarstwie domowym. Skutecznie usuwa 
zabrudzenia i konserwuje: powierzchnie podłogowe, sanitariaty, płytki, ceramikę, 
tworzywa sztuczne, kuchenki, piekarniki, okapy... Pozostawia delikatny zapach 
lawendy. Produkt przyjazny dla środowiska. Składniki pochodzenia naturalnego: 
99,8%. Produkt ekologiczny posiada certyfikat ECOCERT. Sposób użycia: 
Regularna konserwacja: rozcieńczyć 15 ml czarnego mydła w 5 litrach ciepłej wody. 
Nie wymaga spłukiwania. Gruntowne oczyszczanie: rozcieńczyć 40ml czarnego 
mydła w 5 litrach ciepłej wody, jeśli to konieczne czynność oczyszczania powtórzyć. 
W celu zmniejszenia wpływu na środowisko zaleca się przestrzegania powyższych 
proporcji.

Skład na opakowaniu i stronie www.
Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl, Paweł Poloch 
ul. Boczna 16, Wilkowice 64-115 Święciechowa, tel. 601 069 997
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Skład na opakowaniu i stronie www.
Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl, 
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PŁYN DO PRANIA NA BAZIE PŁATKÓW MYDŁA MARSYLSKIEGO, 
ECOCERT, LA CORVETTE
Hipoalergiczny płyn do prania o skuteczności mydła marsylskiego w gotowej do użycia formule. 
Ekodetergent na bazie płatków mydła marsylskiego. Wyprodukowano w Marsylii metodą tradycyjną z 
olejów roślinnych. Naturalna formuła bez substancji zapachowych, syntetycznych barwników, 
siarczanów i substancji alergizujących. Wysoko skoncentrowany, ekologiczny środek przeznaczony 
do prania wszystkich rodzajów tkanin zarówno w pralkach automatycznych, jak i prania ręcznego w 
temperaturze od 30°C. 99,5% składników jest pochodzenia naturalnego. Ekodetergent certyfikowany 
przez organizację ECOCERT Greenlife. Rekomendowane dawki: lekko zabrudzone: 35 ml, 
normalnie zabrudzone: 50 ml, mocno zabrudzone: 65 ml. Aby zminimalizować wpływ na środowisko, 
należy zadbać, aby każdy załadunek pralki był pełen. Zaleca się pranie w niskiej temperaturze i 
przestrzegania zaleceń dozowania. Składniki: 5-15% mydło, poniżej 5% niejonowe środki 
powierzchniowo czynne. Zawiera: wodę, zagęszczacz, środek sekwesterujący, kaolin. Kompozycja 
nie zawiera substancji odpowiedzialnych za alergię skórną umieszczonych na liście 26 alergenów w 
załączniku III do rozporządzenia 1223/2009/WE. UWAGA Działa drażniąco na oczy. Chronić 
przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub 
etykietę. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 
usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji 
odpadów obecnych w swojej gminie.
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