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Nye og franske rengjøringsprodukter!
I flere århundre har såpen med naturlige ingredienser og
unike egenskaper fra Savon de Marseille florert i hjem i
Sør-Europa. Nå utvides sortimentet med serien @home
som består av flytende håndsåpe, rengjøringsspray,
oppvaskmiddel og vaskemiddel.
Det vegetabilske såpestykket fra Marseille – Savon de Marseille –
er uten tilsatt parfyme og fargestoffer. Såpen er antibakteriell og
biologisk nedbrytbar. Gjennom flere århundre har såpen blitt
brukt til å vaske klær, desinfisere sår, lindre irritasjoner i huden
og annen kroppspleie.
Inspirert av egenskapene til Marseille-såpen, har Sufrco
Savon de Marseille utviklet @home-serien med fire unike
produkter: en flytende håndsåpe, en multirengjøringsspray, et
oppvaskmiddel og et vaskemiddel for fine tekstiler. Hele serien
er utviklet i Frankrike.
Den flytende håndsåpen er laget på akkurat samme oppskrift
som det tradisjonelle såpestykket. En naturlige såpe basert på
vegetabilske råvarer – fri for fargestoffer, parabener og
animalsk fett. Såpen inneholder også E-vitamin og naturlige
oljer som gjør den næringsrik og fuktgivende. Såpen finnes
med tre ulike duftoljer:
•
•
•

En økologisk og mild gulrotekstrakt med avslappende
effekt.
En økologisk og eterisk sitronolje med antiseptisk effekt.
En økologisk og eterisk rosmarinolje med antibakterielle og
rensende egenskaper.

De samme velduftende oljene finnnes også i seriens
rengjøringsspray og vaskemiddel. Disse rengjør og avfetter,
uten å etterlate rester av kjemikalier.
Det nye vaskemiddelet er uten allergener og ideell å bruke til
ekstra fine tekstiler som ull og silke. Produktet er skånsomt mot
både hud og miljø.
Alle de nye flaskene er laget av resirkulerbar plast, bortsett fra
såpebeholderen som er laget i aluminum. Til denne finnes det
en refillflaske.
Veiledende utsalgspris håndsåpe 500 ml kr 209, multirengjøringsspray 500 ml, vaskemiddel 500 ml og oppvaskmiddel
500 ml kr 129 per stykk.

Inspirert av egenskapene til Marseille-såpen, har Sufraco
Savon de Marseille utviklet @home serien med fire unike
produkter med samme ingredienser som i det originale
såpestykket.

Om Sufraco
Sufraco Savon de Marseille har siden 1998 distribuert varemerker innen skjønnhet og livsstil. Den flytende Savon de Marseille-såpen i moderne og elegant design er
Sufracos mest kjente produkt. Når produkter velges ut legges det vekt på kvalitet, innbydende og moderne design. Sufraco velger leverandører som tar ansvar for sin
produksjon, både når det gjelder bærekraft og arbeidsmiljø. Hovedkontoret ligger sør i Sverige, og det finnes profesjonelle salgsteam i Sverige, Danmark og Norge.
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Det nye og vegetabilske vaskemiddelet fra @home er uten parabener
og er ideell til bruk på finere tekstiler. Et vaskemiddel som er skånsomt
mot både hud og miljø.

Oppvaskmiddelet i den nye @home serien rengjør og avfetter uten å
etterlate seg rester av kjemikalier. Finnes i tre fantastiske dufter.

Multirengjøringssprayen rengjør og avfetter alle vaskbare overflater i
hjemmet. Hele 99 prosent av ingrediensene er naturlige.

Tenk på miljøet! Emballasjen til håndsåpen er fremstilt i aluminium, og
derfor finnes det en tilhørende refillflaske til denne, slik at du kan fylle
på når det er tomt for såpe.

For ytterligere informasjon, utlån til fotografering eller ønske om samarbeid, vennligst kontakt:
Eline Varmo, 92 29 52 07, eline@perpr.no.
Høyoppløste bilder kan du laste ned på perpr.no
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