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ECOLOGIA

QUALIDADE
Abrimos as nossas portas à verificação indepen-
dente, conduzida por especialistas, para garantir 
aos nossos clientes que os nossos produtos fun-
cionam tão bem ou melhor que outros produtos 
convencionais. Porque para nós ecologico sig-
nifica melhores resultados com menor impacto. 

RESPONSABILIDADE
Apostamos por modelos de negocio conscien-
tes e integrantes. Neste sentido, apostamos por 
transmitir os nossos valores de uma forma clara 
e transparente. A certificação Ecolabel no maior 
número de produtos possíveis é um comprom-
isso perante os nossos clientes e a nossa comu-
nidade que assumimos com gosto.

Compreendemos o nosso dever na defesa e 
melhoramento do meio-ambiente e saúde. Os 
nossos produtos são concebidos de forma 
ecológica, desde a utilização de matérias primas 
responsáveis, até à sua fácil biodegradação uma 
vez utilizados.

RÓTULO ECOLÓGICO DA UNIÃO EUROPEIA



O Rótulo Ecológico da União Europeia, é um mecanis-

mo voluntário que em Portugal é atribuído pela Direção 

Geral das Atividades Económicas e é reconhecido em 

todos os países da União Europeia. O objetivo principal é 

garantir que o produto possua características ambientais 

excecionais e que preencha critérios ambientais rigoro-

sos. O consumidor pode facilmente identificar a “amizade 

ambiental” do produto através do símbolo composto por 

uma flor acompanhada da designação EU ECOLABEL, e 

ainda o número de licença de utilização.

Limpa e perfuma toda a casa. Um produto de pH neutro 

que não danifica os materiais, remove eficazmente todo 

tipo de sujidades, desengordura e perfuma. É indicado 

para limpeza de chãos e paredes de todos espaços 

domésticos.

É um produto concentrado, o qual permite ótima eficácia 

no seu objetivo.

É um produto de pH neutro que não danifica os materiais, 

remove eficazmente todo tipo de sujidades, desengordu-

ra e deixa um ambiente agradavelmente perfumado du-

rante muito tempo. É indicado para todo o tipo de super-

fícies.

AMBIENTADOR ECOLABEL

LAVA TUDO PERFUMADO ECOLABEL

Indicado para a limpeza de todo o tipo de superfícies 

como azulejos, vitrinas, balcões, etc. Dada a sua elevada 

concentração de solventes, consegue solubilizar facil-

mente todas as sujidades, eliminando-as com extrema fa-

cilidade e deixando as superfícies límpidas e brilhantes. 

Os seus componentes são rapidamente biodegradáveis.

MULTI-SUPERFÍCIES ECOLABEL


