
Sustainability Information

Οικολογικό, υποαλλεργικό κρεµοσάπουνο, 
µε καλλυντική δράση
Οικολογικό/Κοινωνικό:

Το προϊόν green care LAVAMANI SENSATION είναι ένα εξειδικευµένο

καθαριστικό βασισµένο στο φυσικό κιτρικό οξύ και σχεδιασµένο σύµφωνα

µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. Μέσω της χρήσης επιλεγµένων πιο

δραστικών πρώτων υλών και της πλήρους εγκατάλειψης των

οικοτοξικολογικών µολυσµατικών συστατικών, το green care LAVAMANI
SENSATION έχει δηµιουργήσει την τέλεια ισορροπία µεταξύ της ύψιστης

απόδοσης καθαρισµού και της συνέπειας προς την οικολογία.

Το green care LAVAMANI SENSATION δεν επισηµαίνεται και για το λόγο

αυτό, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που αφορά τα χηµικά προϊόντα, δεν

συµπεριλαµβάνεται στις επικίνδυνες ουσίες.

Χάρη στην ειδική του σύνθεση, το green care LAVAMANI SENSATION
ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών

των προϊόντων Eco-Label (Reg. No.AT/30/002) και εποµένως ξεπερνά τις

νοµικές απαιτήσεις που αφορούν τη συµβατότητα της απόδοσης των

απορρυπαντικών µε την επίδρασή τους στο περιβάλλον. Σύµφωνα µε τον

κανονισµό OECD 302 B, επιτυγχάνεται η εξάλειψη του 99% σε 28 ηµέρες
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κανονισµό OECD 302 B, επιτυγχάνεται η εξάλειψη του 99% σε 28 ηµέρες

και η ορυκτοποίηση του 93% σε 28 ηµέρες. Για το λόγο αυτό το green
care LAVAMANI SENSATION είναι σχεδόν ολοκληρωτικά βιοδιασπώµενο.

Το green care LAVAMANI SENSATION παράγεται µε τη χρήση

ανανεώσιµων πρώτων υλών, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε µια

παραγωγή να είναι ανεξάρτητη από αργό πετρέλαιο και εποµένως έχει

ευνοϊκή επίδραση στην ισορροπία του κλίµατος. Η επεξεργασία

οργανικού άνθρακα σε green care LAVAMANI SENSATION (δείτε
παρακάτω τα πλήρη στοιχεία της σύνθεσης) προέρχεται κατά 75% από

ανανεώσιµες φυσικές πηγές.

Το green care LAVAMANI SENSATION παράγεται αποκλειστικά στη

Γερµανία και την Αυστρία κάτω από υψηλά κριτήρια ασφάλειας και

κοινωνικής ευθύνης και υπόκεινται στην τήρηση αυστηρών προδιαγραφών

για την εξασφάλιση της ποιότητάς του.

Η εταιρεία µας υποχρεώνει τον εαυτό της, µέσα σε ένα σύστηµα

περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζεται στην EMAS, σε µόνιµη

βελτίωση της περιβαλλοντικής της απόδοσης και εκδίδει το ετήσιο

περιβαλλοντολογικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στη βιωσιµότητα.

Μέσω αυτών των εθελοντικών υπηρεσιών, οι παγκόσµιες θεσµοθετηµένες

προδιαγραφές για την περιβαλλοντική διαχείριση (DIN ISO 14001) έχουν

σηµαντική υπέρβαση.

Η Tana Professional προσφέρει στους πελάτες της εκπαιδεύσεις και

σεµινάρια όσον αφορά την παρουσίαση της απόδοσης και τις

περιβαλλοντικά σωστές υπηρεσίες καθαρισµού.

Πλήρης Σύσταση:

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine,
SodiumChloride, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Parfum, Sodium
Benzoate, Salicylic Acid, Citric Acid

pH: περίπου 5,2
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Απόδοση:
�Κατάλληλο για συχνή χρήση (έχει ελεγχθεί από δερµατολόγο)
�Καλλυντική δράση µακράς διάρκειας, που κρατά ακόµη και πολύ ώρα µετά τον καθαρισµό 
�Προστατεύει το δέρµα από την ξηρασία και το σκάσιµο χάρη στα υψηλής ποιότητας ενυδατικά 
συστατικά που περιέχει. 
�Ελαφρύ ευχάριστο άρωµα λουλουδιών.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
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�Ελαφρύ ευχάριστο άρωµα λουλουδιών.
�∆ερµατολογικά ελεγµένο (υποαλλεργικό) (HRIPT- Human Repeat Insult Patch Test)
�∆εν περιέχει χρωστική

Περιοχή εφαρµογής:
Το green care LAVAMANI SENSATION είναι κατάλληλο για συχνή χρήση. Προστατεύει το δέρµα 
από την ξηρασία και διατηρεί τη φυσική του υγρασία.

Τρόπος Εφαρµογής:
Γεµίστε τη θήκη κρεµοσάπουνου από δοχείο των 5L.  Μπορείτε να πάρετε ελάχιστη ποσότητα από 
τη συσκευή του σαπουνιού στο χέρι σας (µόλις 1ml).  Απλώστε την παντού µε λίγο νερό, πλυθείτε 
ως συνήθως και ξεβγάλετε.  Η εφαρµογή της συνιστώµενης δόσης εξοικονοµεί χρήµατα και 
προστατεύει το περιβάλλον από τις δυσµενείς επιδράσεις.

Συµβουλές:
Το προϊόν αυτό υπάγεται στη νοµοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος από απορρυπαντικά 
και καθαριστικά, καθώς επίσης και σε όρους  βιοδιασπασιµότητας των πρώτων υλών. Για 
περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά την συµπεριφορά του προϊόντος προς το περιβάλλον 
µπορούν να ζητηθούν.  Το προϊόν προορίζεται για επαγγελµατική χρήση. 
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