PRODUKTY Z ORZECHÓW MYDLANYCH PRZEZNACZONE DO PRANIA
ODZIEŻY SPORTOWEJ I UŻYCIA OUTDOOROWEGO.
Orzechy mydlane to owoce drzew Sapindus Mukorossi, które rosną w Himalajach. Podczas
kontaktu z wodą, z orzechów wydziela się saponina, naturalna substancja działająca jak
mydło. Taki sposób mycia lub prania może być uważany za najbardziej ekologiczny
i przyjazny zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla zdrowia.
Jesteśmy o krok dalej nie tylko dlatego, że nasze produkty są najbardziej przyjaznymi dla
środowiska detergentami na rynku, ale także dlatego, że do produkcji opakowań używamy
minimalnej ilości plastiku. Produkty są pakowane cienki plastikowy woreczek i papierowe
pudełko. Mogą być wykorzystywane do ponownego użycia.

JESTEŚMY NASTĘPNYM KROKIEM W TROSCE O PLANETĘ

ŻELE DO PRANIA Z ORZECHÓW MYDLANYCH
Żele do prania, wyprodukowane na bazie naturalnych saponin występujących w orzechach
mydlanych, mogą być używane do prania najbardziej delikatnych tkanin sportowych.
Skutecznie usuwają brud zachowując równocześnie funkcjonalność wszystkich materiałów
używanych w nowoczesnej odzieży sportowej. Nie pozostawiają resztek środka piorącego,
które mogłyby zapchać włókna tekstylne oraz podrażniać skórę.

FUNCTION

Z koloidalnym srebrem i olejkiem eterycznym z eukaliptusa, do odzieży
technicznej. Usuwa nieprzyjemne zapachy.

MERINO

Z lanoliną do wełny i odzieży technicznej z wełny merino. Pomaga zachować
naturalne właściwości wełny: izolację cieplną i funkcje termoregulacyjne,
odporność na wilgoć i absorpcję zapachów.

NEUTRAL

Do codziennego prania odzieży technicznej.

Żele do prania TEAL zawierają wyłącznie materiały pochodzenia roślinnego, które są bardzo
delikatne dla wyrobów włókienniczych i skóry. Nie zawierają pochodnych ropy naftowej,
fosforanów / fosfonianów, wybielaczy, enzymów, chloru, syntetycznych środków
zapachowych lub barwników. Nie są szkodliwe dla osadników gnilnych(komór
fermentacyjnych) lub oczyszczalni gruntowo- korzeniowych.

Odzież techniczna jest wyprodukowana dla różnego rodzajów specjalnych włókien,
których specyficzne właściwości odpowiadają warunkom występującym podczas
aktywności outdoorowych. Przyśpieszają usuwanie potu, zapobiegają jego
bezpośredniemu odparowaniu ze skóry zapewniając jednocześnie równowagę
termiczną i zmniejszając wahania temperatury.
Niektóre materiały są jednocześnie wodoodporne i oddychające. Prane
niewłaściwym środkiem piorącym i/lub w niewłaściwy sposób mogą stracić te
właściwości. Należy używać wyłącznie środków piorących, które nie zostawiają
żadnych pozostałości, mogących zmniejszyć funkcjonalność materiałów. Nie należy
używać płynów do zmiękczania tkanin, które zatykają włókna, pozbawiając tym
samym ich użytecznych właściwości.
MOO SOAP
Mydło do prania / środek do usuwania plam
Bardzo skuteczne w usuwaniu zabrudzeń pochodzenia organicznego (pozostałości po
spożyciu żywności i napojów, trawa, ziemia,
krew, pot, ....), a częściowo również zabrudzeń
nieorganicznych (z łańcucha rowerowego,
wyciągu narciarskiego …). Można czyścić nim
rękawiczki oraz wszelkie ślady bliskiego
kontaktu z ziemią. Nadaje się do tkanin białych
lub kolorowych, naturalnych i syntetycznych.

TEAL KITCHEN ON THE GO
Żel do mycia naczyń z orzechów mydlanych, na bazie naturalnej,
roślinnej saponiny.
Ma przyjemny pomarańczowy zapach, dobrze rozpuszcza tłuszcz.
Może być również stosowany do mycia owoców
i warzyw. Nadaje się do użytku domowego i outdoorowego.
Nie jest szkodliwy dla osadników gnilnych (komór
fermentacyjnych) lub oczyszczalni gruntowo- korzeniowych.

TEAL CLEAN&LIGHT TRAVEL
Uniwersalny proszek z orzechów mydlanych do czyszczenia, mycia, prania

Dzięki wysokiej zawartości saponiny, ten
drobno zmielony proszek z orzechów
mydlanych pełni funkcję naturalnego
mydła o bardzo szerokim zakresie
zastosowań w warunkach outdoorowych.
Można go używać do prania ubrań, mycia
naczyń i do mycia ciała i włosów.
Ma właściwości dezynfekujące
i przeciwgrzybiczne. Ten proszek nie jest
ciężarem ani dla środowiska ani dla
twojego plecaka.

100 % alternatywa dla tradycyjnych środków myjących i piorących.

TEAL CLEAN CANTEEN
Środek czyszczący znakomity w usuwaniu osadów organicznych i kamienia, które
tworzą się wewnątrz pojemników na płyny. Oczyszcza butelki
z osadów mineralnych, resztek, tłuszczów
i nieprzyjemnego zapachu. Skuteczny
w trudnodostępnych miejscach. Zawiera nadwęglan
sodu, który ma właściwości dezynfekujące.
Odpowiedni do szkła, plastiku , pojemników i butli
ze stali nierdzewnej.

TEAL GAIA CUP
Silikonowy kubeczek menstruacyjny
Podróże, ćwiczenia, jazda na rowerze, pływanie – to żaden problem. Kubeczek Gaia może
zmienić sposób, w jaki doświadczasz swojego okresu.
Dlaczego kubeczek menstruacyjny jest lepszy niż podpaski i tampony?

KORZYSTNIEJSZY DLA TWOJEGO ZDROWIA: korzystając z Gaia Cup chronisz swoje ciało przed
niekorzystnym działaniem substancji znajdujących w podpaskach wybielanych chlorem,
a przede wszystkim w tamponach. Kubeczek nie powoduje alergii, podrażnień, nie wysusza
błon śluzowych i nie wpływa w żaden sposób na obszar pochwy. W przeciwieństwie do
tamponów, nie są znane przypadki zespołu
wstrząsu toksycznego (TSS) podczas używania
kubeczka Gaia.
EKONOMICZNY: używając kubeczka Gaia nie
wydajesz ani grosza na podpaski i tampony.
CHRONIĄCY ŚRODOWISKO: używając kubeczka
Gaia nie będziesz więcej wyrzucać do śmieci
podpasek i tamponów.

www.teal-nextstep.com
Dystrybutor: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
AMC A.Ciszewski & K. Śmiałek sp.j. Mników 389 32-084 Morawica
126567088 www.amc.com.pl

