
Sudėčių paaiškinimo lentelė 

Visos sudedamosios dalys yra tausojančios kilmės, nebandomos su gyvūnais, veganiškos ir biologiškai 
skaidomos.  

Ingridientas Kas tai? Ką jis daro?

Aqua Vanduo išvalytas iš komunalinio 
vandens šal9nių.

Laiko komponentus 9rpale.

Sodium carbonate Plovimo soda. Minkš9na vandenį

Sodium citrate Citrinos rūgš9es natrio druska. Reguliuoja ph, minkš9na vandenį.

Benzalkonium chloride Biocidas, konservantas, ka9joninė 
paviršiaus aktyvioji medžiaga.

Už9krina an9mikrobinį poveikį, 
dezinfekuoja paviršius. 

Polyethylene glycol phenyl ether 
phosphate

Sinte9nis hidrotropas. Už9krina, kad komponentai išliktų 
9rpūs.

Lauryl Polyglucoside Natūralios kilmės nejoninės 
paviršiaus aktyviosios medžiagos.

Emulsiklis: sujungia riebalus ir 
aliejus.

Mul=component fragrance Kvapiklis. Suteikia kvapą.

Phenoxyethanol Konservantas be parabenų Apsaugo produktą nuo sugedimo

Citric acid Kompleksonas, ph reguliatorius Padeda kovo9 su kalkių 
nuosėdomis, reguliuoja produkto 

ph

Lauramine oxide Nejoninė paviršiaus aktyvioji 
medžiaga, augalinės kilmės, be 

sulfatų.

Švelniai putoja, šalina 
nešvarumus.

Cocamidopropyl betaine Kokosų pagrindo amfoterinė 
paviršiaus aktyvioj medžiaga.

Švelniai valan9 ir putojan9 
medžiaga.

Sodium percarbonate Deguonies pagrindo balinamoji 
medžiaga.

Padeda išvaly9 dėmes. Aplinkai 
draugiška medžiaga.

Sodium silicate Medžiaga gaunama iš smėlio ir 
kaus9nės sodos. 

Atlieka keletą funkcijų, tokių kaip 
drėkinimas, emulsinimas, 

nuriebalinimas, apsauga nuo 
kalkių nuosėdų.

Sodium chloride Išgryninta valgomoji druska. Birumo suteikian9 medžiaga. 
Išlaiko miltelius lengvai 

dozuojamus.

Sodium sulphate Išgauta iš mineralų Birumo suteikian9 medžiaga. 
Išlaiko miltelius lengvai 

dozuojamus.

Sodium gluconate Gliukono rūgš9es natrio druska, 
išgaunama fermentuojant cukrų.

Saugo nuo kieto vandens druskų.

Essen=al oils Kvapiklis Suteikia malonų ir gavų kvapą.

Glycerine Drėgmę išlaikan9 medžiaga, 
išgauta iš augalinių aliejų.

Saugo odą nuo išsausėjimo.



Pentyl Polyglucoside Augalinio pagrindo paviršiaus 
aktyvioji medžiaga, išgaunama iš 

kukurūzų cukraus.

Sulaiko nešvarumus vandenyje.

Cocamide Diethanolamine Išgaunamas iš kokosų aliejaus Emulsiklis: sujungia riebalus ir 
aliejus. Švelniai putoja. 

Dioleoylethyl 
hydroxyethylmonium 

methosulfate

Kvarterinė amonio druska iš 
augalinių aliejų

Minkš9na audinius ir suteikia 
an9sta9nių savybių.

Polymeric Rheology Modifier Reologijos modifikatorius iš 
augalinių aliejų.

Tirš9na produktą, padeda 
palaiky9 stabilumą. 

Sodium bicarbonate Švelnus šarmas. Padeda palaiky9 produkto ph

Isopropyl alcohol Tirpiklis. Padidina valomąją galią. 

Polyquarternium-95 Nuo dryžių apsaugan9 medžiaga 
iš krakmolo.

Leidžia valy9 nepaliekant 
priemonės žymių. 

Sodium laureth sulfate (SLES) Kokosų kilmės anijoninė 
medžiaga.

Kietąsias daleles pašalinan9 
valymo medžiaga.

Diethylene glycol monobutyl 
ether

Tirpiklis Padeda ingredientams iš9rp9 ir 
padidina valomąsias galias. 

Xanthan gum Natūralus reologijos 
modifikatorius iš augalinių 

skaidulų.

Suriša, stabilizuoja ir padidina 
klampumą. 

Butyl polyglucoside Nejoninė aktyvioji medžiaga 
išgauta iš augalinių cukrų.

Tirpina riebalus ir aliejus

Peg-20 sorbitan oleate Nejoninė aktyvioji medžiaga iš 
augalinių aliejų

Padeda 9rpin9 kitus 
komponentus, stabilizuoja 

formulę.

Alcohol ethoxylate blend Švelni nejoninė paviršiaus 
aktyvioji medžiaga, dėmių 

šalintojas.

Padidina dėmių valymo galią. 

Lac=c acid Organinė rūgš9s gauta 
fermentacijos būdu iš bakterijų ir 

gliukozės. Aplinkai saugus ir 
natūralus ingredientas.

Gerai nukalkina ir šalina muilo 
žymes. 

Lauramine oxide Natūralios kilmės nejoninė 
paviršiaus aktyvioji medžiaga.

Sudaro putas ir šalina 
nešvarumus.

Sorbitan monooctanoate 100% augalinė nejoninė 
paviršiaus aktyvioji medžiaga. 

Šalina ir stabdo kalkių nuosėdų 
susidarymą ant indų

Tetrasodium glutamate diacetate Biologiškai suyran9s 
kompleksonas.

Apsaugo nuo kieto vandens 
druskų nuosėdų.

PPG-2 methyl ether Tirpiklis Padidina valomąsias galias.

Aloe barbadensis leaf juice Natūralus gelis iš aloe vera 
augalo.

Minkš9na odą.

Citric acid Kompleksonas, ph reguliatorius Reguliuoja produkto ph



Capryleth-4 Nejoninė paviršiaus aktyvioji 
medžiaga išgauta iš natūralių 

riebalų alkoholių.

Padeda pašalin9 dėmes, riebalus 
ir aliejus. Stabilizuoja formulę. 

Caprylyl glucoside Augalinė nejoninė paviršiaus 
aktyvioji medžiaga iš kukurūzų 

cukrų ir daržovių. 

Didina valomąją galią ir sulaiko 
nešvarumus vandenyje. 


