
BIOLOŠKO POMIVALNO SREDSTVO NATURELLE KONY 

NATURELLE KONY je univerzalni detergent za ročno pomivanje 

krožnikov, kozarcev, loncev, ponev in ostale posode, kuhinjskih 

aparatov ter preostalih površin v kuhinji, ki je popolnoma biološko 

razgradljiv. Površine se hitro osušijo in dobijo visok sijaj. Visoka moč 

razmaščevanja omogoča dobro odstranjevanje maščob in umazanije.  

Odlikuje ga znak EVROPSKE OKOLJSKE MARJETICE – ECOLABEL. 

V čem se detergent za pomivanje posode Naturelle KONY z evropsko marjetico 

ECOLABEL razlikujejo od ostalih? 

 ne vsebuje sestavin, ki lahko povzročajo raka, poškodujejo gensko zasnovo ali 

zmanjšujejo plodnost, naprav preostalim ne-ekološkim čistilom preprečuje večje 

draženje kože in oči, pojavov alergij ter ostalih tveganj za zdravje, 

 je biološko razgradljivo pomivalno sredstvo, kar pomeni, da je okolju neškodljivo, 

 evropsko ekološko certificiranje priča o tem, da je bil izdelek testiran v neodvisnih 

laboratorijih, in zagotavlja vsaj tako visoko kvaliteto čistilne sposobnosti kot jo imajo 

navadni detergenti, ki so vodilni izdelki na ne-ekološkemtrgu, 

 vsaj 80 % vsake embalaže čistila je mogoče reciklirati 

 znak evropske Okoljske marjetice ECOLABEL se podeli zgolj proizvodom, ki 

zadovoljujejo visoke okoljske standarde ter visoka merila glede uporabnosti. 

Čistilo za posodo je primerno tako za profesionalne uporabnike (večja pakiranja 4 l) kot za 

gospodinjstva (manjša pakiranja 800 g), ki jim ni vseeno s čim perejo posodo. 

Ali ste še zmeraj v dvomih? 

Team podjetja Omega, ki se s prodajo čistil ukvarja že več kot 27 let, je izdelek preizkusil.  

Opažamo, da izdelek izredno dobro razmasti umazanijo na posodi, primeren je za čiščenje 

jedilnih miz, kuhinjskih površin, aparatov ter je popolnoma konkurenčen z vsemi ne-

ekološkimi, kakor tudi ekološkimi čistili.  

Njegovo uporabo svetujemo profesionalnim uporabnikom, kakor tudi manjšim gospodinjskim, 

ki se zavedajo pomena bioloških čistil tako zase, kakor tudi za okolje – in jim ni 

vseeno! Nas je pritegnila uporaba tudi pri majhnih otrocih.  

Uporabniki poročajo, da je koža na rokah po uporabi detergenta ni izsušena kot pri 

uporabi nekaterih drugih detergentov, kar pa je le še dodatna prednost tega izdelka. 

Tudi cena izdelka je z ozirom na kvaliteto in varovanje okolja, izredno konkurenčna ne-

ekološkim detergentom. 



Zanimivost: 5% zneska vsakega izdelka Naturelle bo naš dobavitelj Thomil uporabil za nasad 

dreves.  

Omega svetuje: če želite še bolj pomagati okolju pri pomivanju posode ne uporabljajte 
tekoče vode, ampak posodo potopite v raztopino, kjer se upošteva prepisano doziranje: 
• za manj umazano posodo: 4 ml v 5 litrih vode, 
• za bolj umazano posodo: 8 ml v 5 litrih vode. 
 
S pravilnim doziranjem varčujete in ob enem varujete naravo. 
 
Primernost:      za ročno čiščenje in pomivanje 
Vrednost pH:     6,5 
Doziranje:      4- 8 ml / 5 l vode 
Pakiranje:      kanister 4 l za profesionalne uporabnike 

    na voljo tudi manjša pakiranja 800 g za gospodinjstva  

Naj bo Vaše čiščenje ekološko in odgovorno. Izdelek, ki varuje Vas in okolje. 

https://www.youtube.com/watch?v=jjrheP-

nqNc&index=1&list=PLIzqPSxpstTnv9Mpw66K5a6Iv0PFCWzy6 

https://www.youtube.com/watch?v=t-

9AWxAY0xw&list=PLIzqPSxpstTnv9Mpw66K5a6Iv0PFCWzy6&index=40 
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