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Nyhet!

Franska fantastiska städ- och rengöringsprodukter!
I hundratals år har tvålen Savon de Marseille, med sina
naturliga ingredienser och unika egenskaper, använts i
hemmen runtom i södra Europa. Nu lanseras serien
@home, tillverkad i Frankrike, som innehåller flytande
handtvål, rengöringsspray, diskmedel och tvättmedel där
ingredienserna är lika naturliga som i den berömda tvålen.
Den välkända kubtvålen från Marseille – Savon de Marseille –
är en helt vegetabilisk tvål utan tillsatser av parfym och färg.
Tvålen är även lätt antibakteriell och helt biologiskt nedbrytbar. Under århundraden har människor använt den inte bara
som tvål utan även för att tvätta kläder, desinficera sår, lindra
hudproblem och ta bort fläckar. Ja, användningsområdena har
varit och är minst sagt många.
Med inspiration av de egenskaper som Marseille-tvålen
erbjuder, har Sufraco Savon de Marseille nu tagit fram serien
@home med fyra lika unika som fantastiska produkter:
en flytande handtvål, en multirengöringsspray, ett diskmedel
samt ett tvättmedel för känsliga textilier. Ett sortiment tillverkat i
Frankrike.
Den nya flytande tvålen är helt enkelt en flytande Savon de
Marseille-tvål tillverkad enligt det traditionella receptet. En naturlig tvål baserad på vegetabiliska råvaror, fri från färgämnen,
parabener och animaliska fetter. Tvålen innehåller även vitamin
E och naturliga oljor som gör den närande och fuktgivande.
Tvålen finns med tre olika ekologiska doftoljor:
•
Den ekologiska morotsextrakten utan allergener som är
mild och lugnar.
•
Den ekologiska eteriska citronoljan som har antiseptisk effekt och hjälper till att minska lukt från exempelvis lök som
lätt sätter sig i huden.
•
Den ekologiska eteriska rosmarinoljan som har antibakteriella och renande egenskaper.
Samma fantastiska väldoftande oljor med sina specifika
egenskaper finns i seriens rengöringsspray och diskmedel som
båda mycket effektivt rengör och avfettar, utan att lämna kvar
rester av kemikalier. Inte minst viktigt på bänkskivorna i köket.
Det nya tvättmedlet innehåller samma naturliga ämnen som
det övriga sortimentet, är utan allergener och extra bra att
använda till känsliga textilier som ull och silke då tvättmedlets
egenskaper speciellt är skonsamma mot tygets fibrer och kulörer. Precis som det är skonsamt att använda med hänsyn till
både användarens hud och miljön.
De väldesignade flaskorna är i återvinningsbar plast, förutom
tvålen som är i aluminium. Till tvålen finns ett miljötänkande i
form av en refillflaska för påfyllnad.
Priser: handtvål 500 ml, 199 kr, multirengöringsspray, diskmedel och tvättmedel, alla i 500 ml, 119 kr/flaska.

Med inspiration av Marseille-tvålen har Sufraco Savon de Marseille
nu tagit fram serien @home. Till denna finns fyra unika produkter, där
ingredienserna är lika naturliga som i den berömda tvålen.

Om Sufraco
Sufraco Savon de Marseille är sedan början 1998 distributör av franska varumärken inom skönhet och livsstil. Vårt fokus är bad, kök och hemaccessoarer. Den flytande Savon de Marseille-tvålen i modern och elegant-enkel design är vårt DNA. När vi väljer våra produkter är våra nyckelord kvalité, attraktiv och modern design med
en traditionell ”touch”. Vi lägger stor vikt vid att våra leverantörer tar ansvar för sin produktion med tanke på miljön, val av råmaterial och att produkterna är framtagna
på ett respektfullt sätt. Huvudkontor och lager ligger i södra Sverige och vi har professionella säljteam i Sverige, Danmark och Norge.
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Det nya tvättmedlet från @home innehåller vegetabiliska ämnen, är
utan allergener och extra fint att använda till känsliga textilier. Ett tvättmedel som är skonsamt även med hänsyn till användaren och miljön.

Diskmedlet i den nya serien @home rengör och avfettar utan att lämna
kvar kemikalierester. Det finns i tre fantastiska dofter där citron har en
antiseptisk effekt som hjälper till att ta bort ”köksdofter” från huden.

Den nya multirengöringssprayen rengör och avfettar alla tvättbara ytor i
hemmet. Hela 99 procent av ingredienserna är av naturligt ursprung.

Miljötänkande! Till handtvålen, där flaskan är i en väldesignad aluminiumflaska, finns en tillhörande refill-flaska för enkel påfyllnad.

För lån till fotografering, ev. samarbeten och ytterligare information, vänligen kontakta:
Maja Brogårdh, 08-400 255 21, maja@perpr.se.
Bilder finns att ladda ner på perpr.se.
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Sufraco Savon de Marseille är sedan början 1998 distributör av franska varumärken inom skönhet och livsstil. Vårt fokus är bad, kök och hemaccessoarer. Den flytande Savon de Marseille-tvålen i modern och elegant-enkel design är vårt DNA. När vi väljer våra produkter är våra nyckelord kvalité, attraktiv och modern design med
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