
Organska mila
in čistila ohranjajo  
naravne vodne vire,  
osnovo za življenje



S O N E T T  S R E D S T V A  Z A  P O M I V A N J E  P O S O D E

Sredstvo za ročno pomivanje  
posode z vonjem ognjiča
Izjemno izdaten koncentrat za ročno  
pomivanje posode, ki je sprejemljiv 
tudi za občutljive ljudi, ker je izjemno 
prijazen koži. Veganski proizvod.

 Vsebuje: sladkorni tenzidi, alkoholni 
sulfat kokosove maščobe, rastlinski 
alkohol(etanol), izvleček ognjiča*,  
navadna sol, citrati, naravna eterična 
olja sladke pomaranče* (vsebuje  
limonene*) in bergamotka*(vsebuje 
limonen* in linalol*), balzamični  
dodatki*, prevrtinčena voda
*Sestavine iz certificirane ekološke pridelave

 Na voljo: 120 ml (vzorčna plastenka),  
300 ml razpršilnika, 1 l, 5 l, 10 l dozirne 
plastenke

Sredstvo za ročno pomivanje 
posode z vonjem limone
To je zelo ekonomična, čisto rastlinska 
zgoščena tekočina za ročno pomivanje 
posode.Ljudje, ki ga uporabljajo,  
menijo, da je izjemno nežen do kože. 
Veganski proizvod.

 Vsebuje: sladkorni tenzidi, alkoholni 
sulfat kokosove maščobe, rastlinski 
alkohol (etanol), citrati, navadna 
sol, naravno eterično olje limonske 
trave*(vsebuje citral*), balzamični 
dodatki*, prevrtinčena voda
*Sestavine iz certificirane ekološke pridelave

 Na voljo: 120 ml (vzorčna plastenka), 
300 ml razpršilnika, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l dozirne 
plastenke 

Tablete za strojno  
pomivanje posode 
Glavne aktivne sestavine tablet  
Sonett za pomivalne stroje so soda, 
silikati in sulfatiranoricinusovo olje. 
Tablete zmehčajo ostanke hrane  
ter emulgirajo in raztopijo maščobo. 
Kisikovo belilo (natrijev perkarbonat) 
služi za odstranjevanje čajnih in  
kavnih madežev na kozarcih in sko-
delicah. Citrati, tetranatrijev glutamat 
diacetat,karboksimetilinulin in natrijev 
glukonat učinkovito delujejo proti 
ostankom kamna v vodi za izpiranje. 
Veganski proizvod.
Sestavine so popolnoma biološko 
razgradljive, kot velja za vse ostale 
proizvode Sonett. Pomembno opozo-
rilo: pri pomivalnem stroju nastavite 
višjo trdoto vode, kot je v resnici.
Za več informacij obiščite spletno  
stran www.sonett.eu

 Sestavine: citrati, soda, natrijev 
perkarbonat, tetranatrijev glutamat 
diacetat, karboksimetilinulin,  
silikati, natrijev bikarbonat, sulfatira-
noricinusovo olje, sladkorni tenzidi, 
natrijev glukonat, repično olje*, 
balzamični dodatki* 
*Sestavine iz certificirane ekološke pridelave

 Na voljo: v škatli 25 tablet po 20 g



S O N E T T  S R E D S T V A  Z A  P O M I V A N J E  P O S O D E

Sredstvo za izpiranje in sijaj
Alkohol in sladkorni tenzidi zmanjšajo 
površinsko napetost vode in s tem 
omogočijo, da pri izpiranju zadnja 
voda lepše odteče s posode.  
Citronska kislina veže nase še  
preostali kamen v vodi. 

 Vsebuje: sulfatirano ricinusovo  
olje, rastlinski alkohol (etanol),  
sladkorni tenzidi, blazamični
dodatki*, prevrtinčeno vodo
*Sestavine iz certificirane ekološke pridelave

 Na voljo: 0,5 l in 10 l

Eko gobica za pomivanje posode 
Narejena je iz celuloze, iz vlaken 
sisalain recikliranega PET. Ne pušča 
nobenih prask in je pralna do 60 °C. 
Primerna je tudi za čiščenje očal, 
nerjavečega jekla in naredi lotus- 
učinek površine.

 Vsebuje: groba stran: celulozna 
vlakna 100 %; stranska vlakna:  
60 % vlaknasisal, 40 % recikliranega 
PET; lepilo: poliuretan

 Na voljo: pakirano2 kosa

Sredstvo za strojno  
pomivanje posode
Ne vsebuje encimov, tenzidov, niti 
agresivnih belil. Kljub temu je kos še 
tako trdovratni umazaniji. Pomembno: 
Pri pomivalnem stroju nastavite  
višjo stopnjo trdote vode, kot je v 
resnici (za več informacij poglejte:  
www.sonett.eu).

Vsebuje: silikati, citrati, natrijev 
perkarbonat, sodo

Na voljo: 1 kg, 3 kg in 10 kg

Obnovitvena sol
Za redno obnovitev ionske izmenjave 
v pomivalnem stroju.

 Vsebuje: Čisto sol, brez dodanih  
kakršnihkoli sredstev in sintetičnih 
barvil

 Na voljo: 2 kg



40° 60° 95° C
Pralno sredstvo v prahu –  
koncentrat 
Modularni sistem pranja
Za vse vrste tkanin iz bombaža, lanu, 
žakljevine in mešanih surovin. Sonet-
tovo pralno sredstvo vsebuje rastlins-
ko milo kot glavno učinkovino. Milo 
je naravi in človeku najbližja pralna 
snov. V nasprotju z drugimi detergenti 
ima sposobnost, da se takoj, ko se po 
uporabi v odtoku veže s kamnom, ki 
se tam stalno nalaga, uniči ter se tako 
z lahkoto in popolnoma razgradi.
Veganski proizvod.

S O N E T T  P R A N J E  P E R I L A 

Modularni –  
sestavljeni sistem pranja  
3 komponente:  
1 Sredstvo v prahu ali tekoče  
pralno sredstvo,  
2 mehčalec, 3 belilo 
V tradicionalnih pralnih sredstvih z 
močnejšim delovanjem so deter-
gent, mehčalec in belilo zmešani v 
eni komponenti. Če so deli ločeni 
drug od drugega, kot pri modu-
larnem pralnem sistemu Sonett, 
se lahko vsakokratni detergent 
uporablja v idealnem odmerku, 
glede na trdoto lokalne vode in 
stopnjo umazanosti perila- to pa 
je najbolj ekonomičen in ekološki 
način pranja perila.

30° 60° 95° C
Tekoče pralno sredstvo  
z vonjem sivke 
Modularni sistem pranja
Primerno za vse tkanine, izdela-
ne iz bombaža, lanu, konoplje in 
mešanih surovin. Brez petrokemičnih 
površinsko aktivnih snovi, brez 
encimov (GSO). Uporabite Sonett 
mehčalec za trdoto vode višjo od 14 
°dH. Vsebuje organsko sončnično olje, 
milo in ekološko čisto eterično olje 
sivke. Veganski proizvod.

Vsebuje: milo iz repičnega*/ 
sončničnega* olja, sladkorni tenzidi, 
alkoholni sulfat kokosovega olja, 
rastlinski alkohol (etanol), sulfati, 
ricinusovo olje, naravno eterično olje 
sivke* (vsebuje linalool*), citrati, 
balzam gurjuna, balzamični dodatki* 
prevrtinčena voda
*Sestavine iz certificirane ekološke pridelave

Na voljo: 120 ml (vzorčna plastenka),  
2 l, 5 l, 10 l, 20 l dozirne plastenke

 Vsebuje: milo iz rastlinskih olj*, 
sodo, silikati, zeoliti, alkoholni sulfat 
kokosove maščobe, minerale iz gline, 
balzamični dodatki*
* iz biološko kontroliranih nasadov in 
neobdelanih površin

 Na voljo: 1,2 kg, 2,4 kg, 10 kg



30° 40° 60° C
Tekoče pralno sredstvo color
Z vonjem mete in limone za vse 
vrste pisanega perila.
Pralno sredstvo je primerno za tkanine 
iz bombaža, lanu, žakljevine, mikrov-
laken in mešanih surovin. Je blago 
do barv in pere temeljito s pomočjo 
mila iz biorastlinskih olj in sladkornih 
tenzidov. Je prilagojen vsem stopnjam 
trdote vode, zato ni potrebno dodajan-
je mehčalca. Mila iz rastlinskih olj  
in eterična olja v pralnem sredstvu  
so 100 % iz biološko kontroliranih 
nasadov in neobdelanih površin. 
Veganski proizvod.

Vsebuje: milo iz repičnega olja*, 
sladkorni tenzidi, citrati, alkoholni 
sulfat kokosove maščobe,rastlinski  
alkohol (etanol), sulfatizirano ricinuso-
vo olje, eterično olje litsea*, meta*, 
grenko pomarančo (petitgrain*),  
limonsko travo*, švicarski bor* in 
rododendron* (ki vsebuje citral*, 
limonen*, linalol*), gurjun balzam, 
balzamični dodatki*, prevrtinčeno 
vodo *Sestavine iz certificirane 
ekološke pridelave

Na voljo: 120 ml (vzorčna plastenka),  
1,5 l, 5 l, 10 l, 20 l dozirne plastenke

Belilo in odstranjevalec madežev 
Modularni sistem pranja
• Za beljenje belega perila.
•  Za odstranjevanje madežev z 

belega in pisanega perila  
obstojnih barv.

•  Za posvetlitev porumenelega in 
sivkastega perila. 

Brez petrokemičnih belil. Aktiven 
v pralnem stroju od 50 °C dalje. 
Namakanje perila čez noč je možno 
pri 30 °C.Najbolj okolju prijazna al-
ternativa za beljenje perila ob sončni 
svetlobi. Veganski proizvod.

Vsebuje: natrijev perkarbonat, sodo
Na voljo: 450 g, 900 g, 5 kg

Mehčalec
Modularni sistem pranja
Osnovnemu pralnemu sredstvu 
dodamo le zares potrebno količino 
mehčalca, torej prilagojeno krajevni 
trdoti vode. S tem bo pralno sredstvo 
kar najbolje izkoriščeno, prizane-
šeno bo virom iz katerih koristimo 
surovine, okoliške vode pa bodo 
kar najmanj obremenjene. Veganski 
proizvod

Vsebuje: zeolit,citrati, sodo
Na voljo: 500g, 1 kg in 5 kg

S O N E T T  P R A N J E  P E R I L A 



S O N E T T  P R A N J E  P E R I L A 

Olivno pralno sredstvo
za volno in svilo
Za strojno in ročno pranje pri 40 °C.
Olivno olje visoke kvalitete je najbolj-
ša osnova za blago milo s funkcijo 
vračanja maščobe.  
Je izredno prikladen za čiščenje ter  
nego občutljivih volnenih in svilenih 
oblačil. Veganski proizvod.

Vsebuje: milo iz olivnega* in  
repičnega olja*, sladkorni tenzidi, 
rastlinski alkohol (etanol), citrate, 
naravno eterično olje sivke*  
(vsebuje linalol*), balzamični  
dodatki*, prevrtinčeno vodo
* iz biološko kontroliranih nasadov  
in neobdelanih površin

 Na voljo: 120 ml (vzorčna plastenka),  
1 l, 5 l, 10 l, 20 l dozirne plastenke

Sredstvo za izpiranje
Tako, kot »curek kisa v zadnje izpira-
nje«, pomaga Sonettovo sredstvo za 
izpiranje, saj se ostanki pralnega sred-
stva učinkoviteje izperejo, tkanina se 
nevtralizira, barve pa zopet zasijejo.

Vsebuje: čisto živilsko citronsko 
kislino, rastlinski alkohol (etanol), 
prevrtinčeno vodo

Na voljo: 1 l, 10 l

Nega volne 
Sredstvo za vračanje maščobe 
zahtevnejšim volnenim oblačilom,  
še posebej za volnene povijalne 
hlačke. Sonettova Nega volne, če  
jo uporabljamo redno, vrača volni  
za njeno funkcijo tako zelo potrebno 
volneno maščobo.

Vsebuje: volneno maščobo, milo 
iz olivnega olja*, sladkorni tenzidi, 
cetilalkohol, rastlinsko zgoščevalno 
sredstvo, citrati, naravno eterično  
olje sivke* (vsebuje linalol*), 
balzamični dodatki*, vodo  
* iz biološko kontroliranih nasadov  
in neobdelanih površin

Na voljo: 300 ml 

Odstranjevalec madežev  
v razpršilu
Vsebuje organsko kvilajo, primeren 
tudi za občutljive tkanine iz volne in 
svile. Zelo učinkovit proti madežem 
sadja, kakava, kemičnega svinčnika in 
mastnim madežem. Veganski proizvod.

Vsebuje: sladkorni tenzidi, ra-
stlinski alkohol, rastlinski glicerin*, 
kvilajo*ekstrakt citrata, naravno 
eterično olje sivke*in žajblja*(vsebuje 
linalol*, limonen*), balzamični  
dodatki*, prevrtinčeno vodo
* iz biološko kontroliranih nasadov  
in neobdelanih površin

 Na voljo: 100 ml razpršilo



S O N E T T  P R A N J E  P E R I L A 

Tekoče milo za  
odstranjevanje madežev
Dobro preizkušeno sredstvo proti 
madežem v tekoči obliki. Pomaga pri 
mastnih madežih, madežih sadja, 
trave, kemičnega svinčnika, krvi itd. 
Obstojnost barve oblačila prej  
preverite na skritem robu.

Vsebuje: milo iz olivnega* in 
repičnega olja*, sladkorni tenzidi, 
rastlinski alkohol (etanol), goveji 
žolč, olje pomarančne lupine (vsebuje 
limonen*), eterično olje Petitgrain* 
(vsebuje limonen*, linalol* in gera-
niol*), citrati, balzamični dodatki*, 
prevrtinčeno vodo
* iz biološko kontroliranih nasadov  
in neobdelanih površin

 Na voljo: 120 ml, 300 ml, 1 l

Trdo milo za odstranjevanje 
madežev
Tradicionalno milo za odstranjevanje 
madežev. Je neverjetno učinkovito 
pri odstranjevanju madežev črnila, 
kemičnega svinčnika in krvnih 
madežih ter masti, sadja itd. Obs-
tojnost barve oblačila prej preverite 
na kakšnem skritem robu.

Vsebuje: milo iz palmove* in 
kokosove* maščobe, goveji žolč, klo-
rofil, kuhinjsko sol, natrijev tiosulfat
*iz biološko kontroliranih nasadov

 Na voljo: 100 g

Škrob v razpršilu za  
pomoč pri likanju
Utrdi, zgladi in neguje vse tkanine 
iz bombaža, lanu, žakljevine in 
mešanih surovin. Olajša likanje tudi 
pri suhem in zmečkanem perilu. 
Perilo ostane dalj časa brez gub, 
obdrži lepo obliko in se ne umaže 
tako hitro. Veganski proizvod.

Vsebuje: rastlinski škrob iz  
koruze*, sulfatizirano ricinusovo olje  
in milo iz olivnega olja* za lažje 
likanje, citrati, rastlinski alkohol 
(etanol), eterična olja (dišeča 
pelargonija* in sivka*, ki vsebujeta 
citronelol*, geraniol* in linalol*), 
prevrtinčeno vodo
*iz biološko kontroliranih nasadov

 Na voljo: 0,5 l razpršilec, 1 l dozirna 
plastenkaplastenka



S O N E T T  S E R I J A  S E N S I T I V

20° 40° 60° C
Pralno sredstvo v prahu color 
Sensitiv za pisane tkanine z 
dodatkom kvilaje
Pralno sredstvo v prahu z ekološko 
pridelano kvilajo za odstranjevanje 
madežev. Primerno za barvne in ob-
čutljive tkanine, izdelane iz bombaža, 
lanu, sintetičnih vlaken in mešanih 
tkanin. Perilo se opere zelo učinkovito 
tudi pri temperaturi vode 20 °C, pral-
ni prašek pa je nežen do barv. Zelo 
koncentriran in zelo ekonomičen za 
uporabo. Vsebuje izključno rastlinska 
olja in dišave iz ekološke pridelave. 
Veganski proizvod.

Vsebuje: zeolit, milo iz rastlinskih 
olj*, citrati, sladkorni tenzidi, natrijev 
karbonat, silikati, natrijev bikarbonat 
(soda), organsko kvilajo*
* Iz certificirano ekološke pridelave

 Na voljo: 1,2 kg

30° 60° 95° C
Tekoče pralno sredstvo Sensitiv
Modularni sistem pranja
Primerno za vse tkanine izdelane iz 
bombaža, lanu, konoplje in tkanine 
mešanice.
Brez petrokemičnih površinsko 
aktivnih snovi, brez encimov (GSO). 
Uporabite Sonett mehčalce za vodo 
trdote višje od 14 ° dH. Vsebuje 
organsko sončnično olje, mila, brez 
dišav. Veganski proizvod.

Vsebuje: milo iz repičnega olja*, 
sladkorni tenzidi in alkoholni sulfat 
pridobljen iz kokosove maščobe, 
škroba in sladkorja, rastlinski alkohol 
(etanol), sulfatizirano racisinovo olje, 
citrati, prevrtinčeno vodo
*iz biološko kontroliranih nasadov

 Na voljo: 2 l, 10 l, 20 l

Alergikom v vednost:
• čisti rastlinski tenzidi
• brez petrokemičnih dodatkov
• brez konzervansov
•  brez barvil, dišav in kemijskih 

snovi za vezavo
• brez sintetičnih konzervansov
• brez encimov 
• biološko popolnoma razgradljivo
• nobenih GSO sestavin



S O N E T T  S E R I J A  S E N S I T I V

Sredstvo za ročno pomivanje  
posode/ Univerzalno čistilo 
Sensitiv

Vsebuje: sladkorni tenzidi in 
alkoholni sulfat kokosove maščobe, 
rastlinski škrob in sladkor, rastlinski 
alkohol (etanol), citrati, soli,  
prevrtinčeno vodo. Veganski proizvod

Na voljo: 0,5 l in 10 l

Milo za roke Sensitiv
Blago tekoče milo brez dišav –  
za roke, obraz in telo.  
Veganski proizvod.

Vsebuje: milo iz olivnega*in 
kokosovega* olja, sladkorni tenzidi, 
rastlinski alkohol (etanol), rastlinski 
glicerin*, citrati, prevrtinčeno vodo
* Iz certificirano ekološke pridelave

 Na voljo: 300 ml razpršilnik,  
1 l, 10 l dozirna plastenka

Olivno tekoče pralno  
sredstvo Sensitiv  
Za volno in svilo
Za perilo, volno in svilo pri tempera-
turi do 40 °C.Uporablja se lahko v 
pralnem stroju, kot tudi pri ročnem 
pranju. Ekološko milo iz oljčnega 
olja, brez dišav, je idealna sestavina 
za pranje občutljivih tkanin iz svile in 
volne. Veganski proizvod.

Vsebuje: milo iz olivnega olja*  
in oljne ogrščice*/ sončničnega*  
olja, sladkorni tenzidi iz rastlinskega  
škroba, sladkor in kokosovo olje, 
rastlinski alkohol (etanol), citrati, 
prevrtinčeno vodo
*iz biološko kontroliranih nasadov

 Na voljo: 1 l



S O N E T T  R A Z K U Ž E V A N J E

Sredstvo za dezinfekcijo površin 
Čisto rastlinsko dezinfekcijsko  
sredstvo v raztopini, pripravljeni 
za takojšnjo rabo. Uporablja se za 
dezinfekcijo v alkoholu netopnih 
delovnih površin in pripomočkov. 
Kombinacija alkohola in eteričnih olj 
učinkovito uniči glivice, kvasovke, 
bakterije, kot tudi salmonelo in  
koli bakterije ter vse prikrite viruse,  
kot so HBV (virus hepatitisa B),  
HCV (virus hepatitisa C), HIV, Herpes  
simplex, Norovirus, vse oblike 
človeških in živalskih virusov gripe 
(vključno z H1N1 in H5N1.) Testni 
rezultati o dokazilu učinka so na 
željo dosegljivi. Veganski proizvod.

Vsebuje: rastlinski alkohol  
(etanol), eterično olje žajblja in 
sivke* (vsebuje linalol), vodo 
* iz biološko kontroliranih nasadov  

Sonettovo sredstvo za dezinfekcijo 
površin uporabljajte varno. Pred 
uporabo vedno preberite označbe  
in informacije proizvajalca.

 Na voljo: 100 ml, 0,5 l razpršilnik,  
1 l, 10 l za ponovno polnjenje

Dezinfekcijsko sredstvo za roke
Primerno za higiensko dezinfekcijo 
vaših rok. Pripravljen iz alkoholne 
raztopine, izključno rastlinski izdelek.
Učinkovit proti bakterijam, kva-
sovkam, virusom z ovojnico, kot so 
virusi gripe in norovirusi. Veganski 
proizvod.

Vsebuje: rastlinski alkohol* 
(etanol) 70 %, rastlinski glicerin*, 
eterično olje bergamotke*  
(vsebuje limonele* in linalol*), 
kalijev citrat, vodo
* Iz certificirano ekološke pridelave

Sonettovo dezinfekcijsko sredstvo 
za roke uporabljajte varno. Pred 
uporabo vedno preberite označbe  
in informacije proizvajalca.

 Na voljo: 300 ml razpršilnik,  
1 l za ponovno polnjenje



Sonett je eden izmed pionirjev ekoloških 
pralnih in čistilnih sredstev. Zaradi svoje 
odlične kakovosti so izdelki Sonett na voljo 
že v skoraj vseh evropskih državah. Da bi 
renaturalizirali vodo, ki jo uporabljamo, 
dodamo Sonett-ovim pralnim in čistilnim 
sredstvom ritmične substance s pomočjo 
oloidov, v proizvodnji pa uporabljamo 
procesirano vodo, ki je bila prevrtinčena v 
12-ih steklenih jajčastih posodah. 
Vse naše surovine so popolnoma biološko 
razgradljive in brez sintetičnih dišav,  
barvil in konzervansov, so brez encimov  
in petrokemičnih površinsko aktivnih 
snovi, ne vsebujejo belila, ne uporabljamo 
genskega inženiringa niti nanotehnologije. 
Olja se uporabljajo za naša mila in vsa 
naša eterična olja izvirajo iz 100 % certifi-
cirane ekološke pridelave. Za več informa-
cij si oglejte: www.sonett.eu 



S O N E T T  N E G A  T E L E S A

Milo za roke z vonjem limone
Blago hranljivo tekoče milo s svežim 
vonjem. Veganski proizvod. Primeren 
za roke, obraz in celo telo.

 Vsebuje: milo iz olivnega* in 
kokosovega*olja, sladkorni tenzidi, 
rastlinski alkohol (etanol), rastlinski 
glicerin*, citrati, ekstrakt limonske 
trave*olje (vsebuje citral*), balzam 
gurjun, balzamični dodatki*,  
prevrtinčeno vodo
*iz biološko kontroliranih nasadov  
in neobdelanih površin

 Na voljo: 300 ml razpršilnik,  
1 l, 10 l za ponovno polnjenje

Milo za roke z vonjem sivke
Blago hranljivo tekoče milo z  
blagodejnim in jasnim vonjem čiste 
sivke. Veganski proizvod. Primeren 
za roke, obraz in celo telo.

 Vsebuje: milo iz olivnega* in koko-
sa* olja, sladkorni tenzidi, rastlinski 
alkohol (etanol), rastlinski glicerin*, 
citrati, ekstrakt sivke* olje (vsebuje 
linalol*), balzam gurjun, balzamični
dodatki *,  prevrtinčeno vodo

*iz biološko kontroliranih nasadov  
in neobdelanih površin

 Na voljo: 300 ml razpršilnik,  
1 l, 10 l za ponovno polnjenje

Milo za roke z vonjem  
mešanice sedem eteričnih 
zeliščnih aromatičnih olj
Kombinacija sedmih zelišč daje teko-
čemu milu svoj poseben aromatičen 
vonj. Veganski proizvod. Primeren  
je za roke, obraz in celo telo.

 Vsebuje: milo iz olivnega olja*, 
milo iz kokosovega olja*, sladkorni 
tenzidi, rastlinski alkohol (etanol),  
rastlinski glicerin*, citrati, eterična 
olja sivke*, mete*, šetraja*, muška-
tnega žajblja*, rododendrona*,  
koriandra*, popra*, balzamični 
dodatki*, prevrtinčena voda
*iz biološko kontroliranih nasadov  
in neobdelanih površin

 Na voljo: 300 ml razpršilnik,  
1 l dozirna plastenka

Milo za roke vrtnica
Čudovito, prisrčno dišeče in blago 
negovalno tekoče milo za roke, obraz 
in telo. Veganski proizvod.

 Vsebuje: milo iz olivnega olja*, 
milo iz kokosovega olja*, sladkorni 
tenzidi, rastlinski alkohol (etanol), 
rastlinski glicerin*, citrati, rožni  
izvleček iz damaščanskih vrtnic*, 
eterična olja palmarose*, diše-

Vsa naša tekoča mila so  
izdelana iz plemenitih mil 
organskega oljčnega olja.  
Za nežno čiščenje rok,  
obraza in celega telesa.



S O N E T T  N E G A  T E L E S A

čih pelargonij*, sivke*, limonske 
trave*(eterična olja vsebujejo  
limonen*, citronelol*, citral* in 
linalol*), gurjun balzam, balzamični 
dodatki*, prevrtinčeno vodo
*iz biološko kontroliranih nasadov  
in neobdelanih površin

 Na voljo: 300 ml razpršilnik,  
1 l, 10 l za ponovno polnjenje

Milo za roke v vonjem rožmarina
Rožmarin je močna poživljajoča 
rastlina, ki temeljito ogreje organe  
in izboljšuje koncentracijo. Naše 
Sonett milo rožmarin je učinkovito in 
nežno. Veganski proizvod. Primeren 
za roke, obraz in celo telo.

 Vsebuje: milo iz olivnega*in 
kokosovega*olja, sladkorni tenzidi, 
rastlinski alkohol (etanol), rastlinski 
glicerin*, citrati, eterična olja rožma-
rina*, muškatnega žajblja*, berga-
motke*, sivke*in kadila*(eterična 
olja vsebujejo limonene*in linalol*), 
balzam gurjun, balzamični dodatki*, 
prevrtinčeno vodo
*iz biološko kontroliranih nasadov  
in neobdelanih površin

 Na voljo: 300 ml razpršilnik,  
1 l, 10 l za ponovno polnjenje

Milo za roke z vonjem ognjiča
Calendula je znana tudi pod imenom 
ognjič, spremeni svoje svetle cvetne 
liste na soncu, tako raste in razvija 
protivnetne in celično regenerativne 
zdravilne učinke. Veganski proizvod. 
Primeren za roke, obraz in celo telo.

 Vsebuje: milo iz olivnega*in 
kokosa*olja, sladkorni tenzidi, 
rastlinski alkohol (etanol), rastlinski 
glicerin*, ekstrakt ognjiča*, citrati,  
eterična olja cedre*in litsea*, eks-
trakt sladke*in grenke pomaranče 
(zrnca)*, vrtnice geranije*(eterična olja 
vsebujejo citral*, limonen*, linalol*, 
citronelol*), balzam gurjun, balzamični 
dodatki*, prevrtinčeno vodo
*iz biološko kontroliranih nasadov  
in neobdelanih površin

 Na voljo: 300 ml razpršilnik,  
1 l, 10 l za ponovno polnjenje

Surovo milo
Cenovno ugodno milo za roke iz 
rastlinskih olj, brez dodatkov barvil 
in vonjav, brez polnila in brez belil. 
Ker je milo dobro preležano ima 
zelo dolg rok uporabnosti. Veganski 
proizvod, brez dišav.

 Vsebuje: čisto rastlinsko milo iz 
palmove in kokosove maščobe, glice-
rin, natrijev klorid, natrijev tiosulfat
* iz biološko kontroliranih nasadov

 Na voljo: 100 g 
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NOVO: Bio milni mehurčki 
Igrača za otroke in odrasle za zabavo 
na prostem. Čudovite obarvane milne 
mehurčke lahko pihate skozi obroče 
treh različnih velikosti. Tekočina je bila 
testirana v skladu z CE varnostnimi 
standardi. Prvi milni mehurčki iz 
ekoloških surovin.
Mala embalaža ima tudi novo  
značilnost. Narejena je iz polietilen-
skih in fino mletih lesnih vlaken,  
kar posledično pomeni prihranek več 
kot 20 % surove nafte.

 Vsebuje: rastlinski glicerin*, 
rastlinski alkohol (etanol)*, sladkor-
ni tenzidi, rastlinsko zgoščevalno 
sredstvo (ksantan) naraven polimer 
(šelak),prevrtinčeno vodo
* Iz certificirano ekološke pridelave

 Na voljo: 45 ml posodica s trojnim pihal-
nim obročem, 0,5 l za ponovno polnjenje

NOVO: Penasto milo ognjič 
Milo za nežno čiščenje občutljive kože 
otrok s tinkturo ognjiča. Z milom ču-
dovitega sadno-sladkega vonja pene 
naravnost iz razpršilca   otroci uživajo 
pri umivanju rok. Olja in izvlečki arom 
so 100 % iz certificirane ekološke 
pridelave. Zelo ekonomičen v uporabi. 
Veganski izdelek.

 Vsebuje: milo iz olivnega olja*, milo 
iz kokosovega olja*, rastlinski alkohol 
(etanol), sladkorni tenzidi, rastlinski 
glicerin*, izvleček ognjiča*, citrati, 
eterična olja limonske trave in sladke 
pomaranče*, litsea – tropska verbe-
na*, srebrne jelke*, ylang-ylanga*in 
sivke*, balzamični dodatki*, prevrti-
čeno vodo
* Iz certificirano ekološke pridelave

 Na voljo: 200 ml razpršilnik,  
1 l za ponovno polnjenje



Č I S T I L N A  S R E D S T V A  S O N E T T

Abrazivno kremno čistilo 
Za vse tiste, ki imajo namesto čistila 
v prahu raje tekoče čistilo. Posebno 
primerno je za čiščenje delovnih 
površin, armatur, umivalnikov,  
kuhinjskih steklo-keramičnih površin  
in površin iz nerjavečega jekla. 
Veganski proizvod.

 Vsebuje: fino apneno moko iz 
Švabske Jure, sladkorni tenzidi, 
alkoholni sulfat  kokosove maščobe, 
naravna eterična olja sivke* in 
limonske trave*(vsebuje linalol*  
in citral*), vodo
* iz biološko kontroliranih nasadov

 Na voljo: 0,5 l

Abrazivno čistilo v prahu  
Izjemno učinkovit in varčen čistilni 
koncentrat za straniščno školjko, 
kopalno kad, umivalnike, štedilnike, 
za čiščenje zažgane posode, sajastih 
površin pri kaminu in še veliko več. 
Čisti tako, da ne spraska površino,  
odstrani pa celo manjše obloge kam-
na. Veganski proizvod.

 Vsebuje: plovec v prahu, glino, 
fino sodo, rastlinsko milo*, naravna 
eterična olja iz žajblja* in kajeputa* 
(limonen*), balzamični dodatki*
* iz biološko kontroliranih nasadov  
in neobdelanih površin

 Na voljo: 450 g 

Sredstvo za Nego tal
z naravnimi voski 
Povoščena,naoljena in lakirana 
tla ščiti z naravnim filmom voska. 
Izdelek je primeren za nego ploščic, 
kamna, lesa, plute, parketa, lamina-
ta, linoleja in umetnih talnih oblog. 
Neguje, a se ne nalaga v plasteh.

 Vsebuje: sladkorni tenzidi, pepe-
liko (kalijev karbonat), šelak vosek, 
karnauba vosek, japonski vosek,  
milo koruznega olja, rastlinski alko-
hol (etanol), rastlinski glicerin, vodo

 Na voljo: 0,5 l dozirna plastenka,  
5 l za ponovno polnjenje



Č I S T I L N A  S R E D S T V A  S O N E T T

Univerzalno čistilo 
Blago, zelo izdatno čistilo za vse 
vrste tal, za kopalnice, kuhinje, 
delavnice in za avtomobile. Veganski 
proizvod.

 Vsebuje: sladkorni tenzidi,  
alkoholni sulfat kokosove maščobe, 
rastlinski alkohol (etanol), olje po-
marančne lupine (vsebuje limonen), 
naravno eterično olje limonske trave* 
(vsebuje citral*), citrati, sol, balza-
mični dodatki*, prevrtinčeno vodo
* iz biološko kontroliranih nasadov in 
neobdelanih površin

 Na voljo: 0,5 l, 1 l, 10 l in 20 l

Čistilo za kopalnico 
Plasti vodnega kamna, maščob  
in umazanije v tušu, kopalni kadi  
in kuhinji boste s tem čistilom 
odstranili hitro in izjemno učinkovito. 
Čistilo enostavno razpršite, kratek 
čas pustite delovati, nato pa dobro 
izperite. Veganski proizvod.

 Vsebuje: rastlinski alkohol  
(etanol), citronsko kislino, sladkorni 
tenzidi, prevrtinčeno vodo

 Na voljo: 0,5 l razpršilnik,  
1 l, 10 l za ponovno polnjenje

Čistilo za WC
Narejeno je iz olj iglavcev. Čistilo te-
meljito odstrani umazanijo, ostanke 
uriniranja in obloge kamna. Gosto 
čistilo se dobro oprime površine in 
lahko s tem izvrstno učinkuje tudi ob 
notranjem robu školjke in na njenih 
pokončnih površinah. Veganski 
proizvod.

 Vsebuje: citronsko kislino, sladkorni  
tenzidi, alkoholni sulfat kokosove 
maščobe, rastlinsko sredstvo za zgo-
stitev, naravna eterična olja iz cedre* 
in citronele* (vsabuje citronelol*, 
geraniol* in limonen*), balzamični 
dodatki*,   prevrtinčeno vodo
* iz biološko kontroliranih nasadov in 
neobdelanih površin

 Na voljo: 0,75 l, 10 l



Č I S T I L N A  S R E D S T V A  S O N E T T

Čistilo za steklo  
Čisti temeljito in brez prask vse 
steklene izdelke. Ima odlično čistilno 
moč tudi pri močni zamazanosti z 
insekti. V prostoru pušča za sabo 
prijeten svež vonj. Veganski proizvod.

 Vsebuje: rastlinski alkohol (etanol), 
sladkorni tenzidi, alkoholni sulfat 
kokosove maščobe, naravna eterič-
na olja sivke* (vsebuje linalol*) in 
limonske trave* (vsebuje citral*), 
prevrtinčeno vodo
* iz biološko kontroliranih nasadov

 Na voljo: 0,5 l razpršilec,  
1 l lin 10 l za ponovno polnjenje

Čistilo za odstranjevanje  
vodnega kamna
Za redno odstranjevanje kamna  
pri pralnih ter pomivalnih strojih  
in kavnih avtomatih, kot tudi pri 
ekonom loncih. Izredno učinkovit  
je pri trdovratnih apnenčastih  
oblogah v straniščnih školjkah,  
umivalnikih in na delovnih površinah.  
Veganski proizvod.

 Vsebuje: živilsko citronsko  
kislino, rastlinski alkohol (etanol), 
prevrtinčeno vodo

 Na voljo: 1 l, 10 l

Topilo za maščobe z vonjem 
pomarančne lupine
Visoko koncentrirano, popolnoma 
čisto, rastlinsko intenzivno čistilo in 
odstranjevalec maščob z bio poma-
rančnim oljem. Odstrani trdovratne 
maščobne in oljne madeže v kuhinji, 
kopalnici in delavnici, ne da bi poško-
doval občutljivo površino. Primeren 
je tudi kot vsestransko čistilo za tla, 
okna in vse pralne, vodoodporne 
površine. Pomarančno čistilo je koži 
zelo prijazno. Veganski proizvod.

 Vsebuje: sladkorni tenzidi, alko-
holni sulfat iz kokosove maščobe, 
rastlinski alkohol (etanol), naravno 
olje pomarančnih lupin (vsebuje  
limonen), citrati, eterična olja poma-
ranče* (vsebuje limonen*), berga-
motke* (vsebuje limonen*, linalol*), 
kajeputa* (vsebuje limonen*)  
in citronele* (vsebuje citronelol*, 
geraniol*), balzamični dodatki*, 
prevrtinčeno vodo
* iz biološko kontroliranih nasadov in 
neobdelanih površin

 Na voljo: 120 ml vzorčna plastenka, 
0,5 l, 5 l, 10 l za ponovno polnjenje
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Ziegeleiweg 5 
88693 Deggenhausen
Nemčija
Tel. +49 (0)7555.9295-0
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Uvoznik in distributer  
za Slovenijo
LEONIJA d. o. o.
Usnjarska cesta 8, 1241 Kamnik
Slovenija
Tel. +386 41 795 508
leonija@lsm.si, www.leonija.eu

Eko garancija potrjuje: 

•  Uporabo ekološko 
pridelanih surovin

•  Izdelki ne vsebujejo  
GSO encimov

•  Optimalno  
biorazgradljivost

•  Nadzor Certisys Belgija

To je najvišji standard 
za obsežno analizo  
in certificiranje CO2. 

Oznaka potrjuje analizo 
celotnega podjetja glede 
emisij  CO2 in popolno 
preglednost nad procesi, 
ki se na povzročanje  
emisije CO2. Analiza je 
dokaz, da podjetje Sonett 
komaj povzroča emisije 
CO2 , zaradi ogrevanja in  
porabe električne energije.

CSE oznaka pomeni:

•  Certificirano trajnostno 
poslovno upravljanje 
združenja za aplikativno 
poslovno etiko

•  CSE = Certificirano 
trajnostno podjetje

•  Za razliko s certifici-
ranjem posameznih 
izdelkov, ta oznaka 
obsega celotno družbo. 
Poleg ekoloških zahtev 
izdelka, so potrjene 
tudi družbene in etične 
usmeritve podjetja.

Oznaka Vegan Society 
potrjuje:

•  Ne vsebuje živalskih 
sestavin

•  Podjetje Sonett ne 
opravlja nobenih 
poskusov na živalih

Večina naših izdelkov 
Sonett je veganskih 
in nosijo oznako za 
Vegan Society, z izjemo 
Sonett Nega volne, 
Sonett Milo iz žolča in 
tekočina Sonett Nega 
tal, ki vsebujejo živalske 
sestavine.

reddot design 
award winner

if communication 
design winner

www.stop-climate-change.dewww.vegansociety.comwww.cse-label.orgwww.ecogarantie.eu 
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