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100% NATURALNE

Wszystkie produkty linii SOLLUX ORGANIC są oparte w całości na naturalnych składnikach
roślinnych i mineralnych.

BEZPIECZNE DLA RODZINY

Ze względu na swój naturalny skład żaden z produktów linii SOLLUX nie jest klasyfikowany jako drażniący dla skóry. Preparaty są w 100% bezpieczne dla użytkowników.

NIE TESTOWANE NA ZWIERZĘTACH

Produkty SOLLUX ORGANIC i ich komponenty składowe, nie były testowane na
zwierzętach. Nie zawierają żadnych składników pochodzenia zwierzęcego.

PRZEBADANE DERMATOLOGICZNE

Wszystkie produkty linii są hipoalergiczne, co zostało potwierdzone pozytywnymi
wynikami badań niezależnej instytucji badawczej.

Z NATURALNYMI OLEJKAMI

Dodatek naturalnych olejków w recepturach produktów linii Sollux wzmaga właściwości
czyszczące produktów i wspomaga neutralizację bakterii.

PŁYN DO MYCIA WARZYW I OWOCÓW
Innowacyjny produkt o opatentowanej recepturze, ultra skuteczny w usuwaniu zabrudzeń,
których nie można spłukać wodą (pestycydy, wosk, pozostałości nawozów sztucznych i inne
zanieczyszczenia). Oparty w całości na składnikach roślinnych i mineralnych jest 100%
bezpieczny. Bez wpływu na smak warzyw i owoców. Bez substancji zapachowych.
PŁYN DO MYCIA BUTELEK I SMOCZKÓW
Receptura oparta na kwasie mlekowym. Skuteczny w usuwaniu osadów z mleka, tłustych
zacieków na butelkach i smoczkach, bezpieczny dla zdrowia najmłodszych, testowany
dermatologicznie i pozbawiony sztucznych i chemicznych składników. Doskonały do mycia
smoczków, butelek, gryzaków, laktatorów, sztućców do nauki jedzenia oraz zabawek.
PŁYN DO MYCIA PODŁÓG
Skuteczny w działaniu i wydajny. 100% bezpieczny produkt do czyszczenia wszystkich
powierzchni twardych z zawartością olejku trawy cytrynowej, który ma właściwości
antyseptyczne. Szczególnie zalecany do mycia podłóg, po których raczkują małe dzieci.

PŁYN DO MYCIA NACZYŃ
Aktywne składniki pochodzenia naturalnego sprawiają, że produkt jest niezwykle skuteczny
w usuwaniu tłuszczu i zabrudzeń. Bez kompozycji zapachowych, jest bezpieczny dla skóry
rąk i hipoalergiczny.

PŁYN DO CZYSZCZENIA KUCHNI
Wydajny i skuteczny w działaniu. Ze względu na brak składników chemicznych w swoim
składzie świetnie sprawdza się do czyszczenia powierzchni, które mają kontakt z żywnością.
Naturalny olejek trawy cytrynowej odświeża i niweluje w pomieszczeniu kuchenne zapachy.

PŁYN DO CZYSZCZENIA ŁAZIENKI
Skuteczny w usuwaniu kamienia i osadów z mydła. Po wypolerowaniu pozostawia armaturę
lśniąca i czystą, a naturalny i przyjemny zapach wypełnia pomieszczenie świeżością.
Dodatek naturalnego olejku trawy cytrynowej o właściwościach antyseptycznych.
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