
ECO ΔΕΣΜΕΥΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ & ΒΡΩΜΙΑΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΛΥΣΗΣ 



ECO Δεσμευτής Χρώματος & Βρωμιάς  
B/C 20 Φύλλα 

 

0% άρωμα, χρώμα, ένζυμα 
100% απόδοση από φυτικές 

ίνες. 

Για όλες τις πλύσεις & 
θερμοκρασίες. 

Φύλλο ECO Δεσμευτής 
Χρώματος & Βρωμιάς = 

Προστασία πλύσης με τη 
Φροντίδα της φύσης. 

Κατάλληλο για τα 
ευαίσθητα παιδικά 

ρούχα 



ECO Δεσμευτής Χρώματος & Βρωμιάς–  
Εύκολη και οικολογική χρήση 

Γρήγορη & Αποτελεσματική Φυσική Δέσμευση.  
Το αποδεδειγμένο σύστημα κλειδώματος χρώματος και βρωμιάς στο 

φύλλο φυσικών ινών εξασφαλίζει ότι τα χρώματα παραμένουν μέσα στο 
φύλλο με ασφάλεια, έτσι ώστε το πλυντήριο να διατηρεί ζωντανά τα 

χρώματα των ρούχων. 
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Ασφαλής χρήση & προστασία των 
καταναλωτών & του περιβάλλοντος. 

MADE IN GREEN by OEKO-TEX® είναι ετικέτα για 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα κατασκευασμένα από υλικά 
που έχουν ελεγχθεί για επιβλαβείς ουσίες, από φιλικές προς 
το περιβάλλον παραγωγικές διαδικασίες και σύμφωνα με 
κοινωνικά υπεύθυνες συνθήκες εργασίας. 
 
 
 Το προϊόν έχει ελεγχθεί για επιβλαβείς ουσίες και 

είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα STANDARD 100 
by OEKO-TEX®. 
 

 Το MADE IN GREEN παρέχει στους καταναλωτές 
σιγουριά για ποιότητα & προστασία. 

 
 Με τις αποτελεσματικότερες διαδικασίες παραγωγής που 

παρέχονται μέσω της πιστοποίησης. 
 



Φιλική συσκευασία για το 
περιβάλλον & τον πλανήτη μας 

Το Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών (FSC) είναι ένας 
ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός οργανισμός που 
ιδρύθηκε για την προώθηση της υπεύθυνης διαχείρισης 
των δασών σε όλο τον κόσμο. 
 
 Το FSC παρέχει με τα υψηλότερα πρότυπα και την 

ισχυρότερη βεβαιότητα ότι τα πιστοποιημένα δάση 
διαχειρίζονται υπεύθυνα και το υλικό παρέχεται 
από βιώσιμες πηγές. 
 

 Προσφέρει την δυνατότητα στους καταναλωτές  με 
έναν αξιόπιστο, απλό τρόπο να κάνουν μια επιλογή 
φιλική προς το περιβάλλον.  

 
 Η ετικέτα FSC δίνεται μόνο σε εταιρείες/προϊόντα 

που πληρούν όλες τις ρυθμιζόμενες αρχές. 
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