
Midler til vask 
og rengøring,  
som værdsætter  
vandet som bæreren  
af alt levende
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Opvaskemiddel Morgenfrue
Opvaskemiddel baseret på plejende 
morgenfrue og rene vegetabilske 
tensider. Økonomisk og drøj i brug. 
Vegansk.

 Ingredienser: sukkertensider,  
kokosfedtalkoholsulfat, vegetabilsk 
alkohol (ethanol), morgenfrue*,  
salt, citrat, naturlig æterisk olie fra  
sød appelsin* (indeholder limonen*) 
og bergamot* (indeholder limonen*  
og linalool*), balsamiske  
vasketilsætninger*, hvirvlet vand
* kontrolleret økologisk dyrket /  
vilde planter

 Findes i: 300 ml dispenser,  
1 l refill og 10 l

Opvaskemiddel Citron
Koncentreret opvaskemiddel med  
frisk duft fra økologisk citrongræsolie, 
som er særligt velegnet til følsom hud. 
Økonomisk og drøj i brug. Vegansk.

 Ingredienser: sukkertensider, 
kokosfedtalkoholsulfat, vegetabilsk 
alkohol (ethanol), citrat, salt, naturlig 
æterisk citrongræsolie* (indeholder 
citral*), balsamiske vasketilsætninger*, 
hvirvlet vand
* kontrolleret økologisk dyrket /  
vilde planter

 Findes i: 120 ml, 300 ml dispenser, 
1 l refill, 5 l, 10 l, 20 l

Miljøvenlig svamp 
Lavet af cellulose, sisalfibre og  
genanvendt PET. Ridser ikke over-
flader, har en lang holdbarhed  
og kan vaskes ved 60 °C.  
Kan bruges på glas, rustfrit stål  
og overflader med lotus-effekt.

 Ingredienser: svamp:  
cellulosefibre 100 %; fibre: 60 % 
sisalfibre, 40 % genanvendt PET;  
klæbemiddel: polyurethan 

 Findes i: pakker med 2 stk
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Tabletter til opvaskemaskine 
De aktive stoffer er natriumcarbonat, 
silikat og sulfateret ricinusolie, der  
får madrester og fedt til at opløse sig. 
Natriumpercarbonat fjerner belæg-
ninger efter kaffe og te fra glas og 
kopper. Citrat, tetranatrium glutamat 
diacetat, carboxymethyl inulin og 
natriumgluconat binder aflejringer fra 
hårdt vand til sig. Duftfri og vegansk. 
Som i alle Sonetts produkter er alle 
ingredienserne fuldstændig biologisk 
nedbrydelige. Vigtigt: indstil maski-
nens indbyggede blødgøringsfunktion 
til et niveau hårdere end dit vands 
hårdhed (se mere på www.sonett.eu).

 Ingredienser: citrat, soda,  
natriumpercarbonat, tetranatrium  
glutamat diacetat, carboxymethyl-
inulin, silikat, natriumbicarbonat, 
sulfateret ricinusolie, sukkertensid, 
natriumgluconat, rapsolie*,  
balsamiske vasketilsætninger* 
* kontrolleret økologisk dyrket /  
vilde planter

 Findes i: 2 tabletter à 20 g, pakker 
med 25 tabletter à 20 g

Salt til opvaskemaskine
Bruges til regenerering af ion- 
bytning i opvaskemaskinen. Vegansk.

 Ingredienser: Rent salt, uden 
antiklumpende stoffer og syntetiske 
farver

 Findes i: 2 kg

Afspændingsmiddel
Sulfateret ricinusolie, alkohol og  
sukkertensider mindsker overfla-
despændingen i vandet og hjælper  
til at vandet nemmere løber af  
under tørreprogrammet. Vegansk.

 Ingredienser: sulfateret ricinusolie, 
vegetabilsk alkohol (ethanol),  
sukkertensider, balsamiske vasketil-
sætninger*, hvirvlet vand 
* kontrolleret økologisk dyrket /  
vilde planter

 Findes i: 0,5 l, 10 l



Maskinvask med modulsystemer 
3 enheder: 
1 Vaskemiddel 
2 Blødgøringsmiddel  
3 Blegemiddel 
Traditionelle vaskemidler indeholder 
både vaskepulver, blødgøringsmiddel 
og blegemiddel. Hvis enhederne  
adskilles, som i Sonetts modulsystem, 
kan det enkelte middel anvendes i 
korrekt dosis afhængig af vandets 
hårdhed og hvor beskidt tøjet er. 
Dette er den mest økonomiske og 
miljøvenlige måde at vaske på.

40°60°95°C
Vaskepulver i modulsystem
Kan bruges til alle tekstiler af 
bomuld, hør, hamp samt blandinger. 
Det aktive stof i Sonett Vaskepulver 
er ren vegetabilsk sæbe. Sæben 
forsvinder fuldstændigt af sig selv 
lige efter brug, da de overfladeaktive 
egenskaber forsvinder ved kontakt 
med den kalk, der altid er til stede i 
spildevand. Duftfri og vegansk.

 Ingredienser: sæbe af vegetabilsk 
olie*, natriumcarbonat, silikat, zeolit, 
kokosfedtalkoholsulfat, lermineraler, 
balsamiske vasketilsætninger*
* kontrolleret økologisk dyrket /  
vilde planter

 Findes i: 1,2 kg, 2,4 kg, 10 kg

s o n e t t  V A s K

30°60°95°C
Vaskemiddel Lavendel
i modulsystem 
Velegnet til alle tekstiler af bomuld, 
hør, hamp samt blandinger. Uden 
petrokemiske tensider og enzymer. 
Ved meget hårdt vand, anvend da 
også Sonett Blødgøringsmiddel.  
Med sæbe af økologisk solsikkeolie 
og ren æterisk lavendelolie. Vegansk.

 Ingredienser: sæbe af raps* /  
solsikkeolie*, sukkertensider,  
kokosfedtalkoholsulfat, vegetabilsk  
alkohol (ethanol), sulfateret  
ricinusolie, citrat, ægte æterisk 
lavendelolie*(indeholder linalool*), 
gurjunbalsam, balsamiske  
vasketilsætninger*, hvirvlet vand
* kontrolleret økologisk dyrket /  
vilde planter

 Findes i: 120 ml, 2 l, 5 l ,  
10 l, 20 l



s o n e t t  V A s K

Blegemiddel og Pletfjerner
i modulsystem 
•  Til blegning af hvid vask.
•  Til fjernelse af pletter og  

misfarvninger på hvidt  
og farveægte tekstiler.

•  Til lysning af misfarvede gullige  
og grålige tekstiler. 

Uden petrokemiske blegestoffer  
og er derfor aktiv ved maskinvask  
fra 50 °C og opefter, eller  
iblødsætning natten over fra 30 °C.  
Det mest miljøvenlige valg til  
blegning af tøj. Vegansk.

 Ingredienser: natriumpercarbonat, 
natriumcarbonat

 Findes i: 450 g

Blødgøringsmiddel
i modulsystem
Tilsæt blødgøringsmiddel alt efter 
vandets hårdhed og mængden af 
vaskemiddel, så du opnår den bedste 
effekt. Derved kan ressourcer og 
belastning på vand og miljø også 
mindskes. Vegansk.

 Ingredienser: zeolit, citrat,  
natriumcarbonat

 Findes i: 500 g



Olivenvaskemiddel 
til uld og silke
Velegnet til finvask, uld og silke,  
både til maskinvask og tøjvask i 
hånden. Med en mild og opfriskende 
olivenoliesæbe og en blid duft af 
lavendel. Vegansk.

 Ingredienser: sæbe af oliven*- og 
raps-*/solsikkeolie*, sukkertensider, 
vegetabilsk alkohol (ethanol),  
citrat, ægte æterisk lavendeolie* 
(indeholder linalool*), balsamiske 
vasketilsætninger*, hvirvlet vand 
* kontrolleret økologisk dyrket /  
vilde planter

 Findes i: 120 ml, 1 l , 10 l, 20 l

Skyllemiddel
Sonett skyllemiddel hjælper med at 
skylle de sidste rester af vaskemidlet 
ud, så tøjet neutraliseres og farverne 
igen fremstår klare og rene. Vegansk.

 Ingredienser: ren citronsyre i 
fødevarekvalitet, vegetabilsk alkohol 
(ethanol), hvirvlet vand 

 Findes i: 1 l 

s o n e t t  V A s K

30°40°60°C
Tøjvask Color Mynte & Citron 
Velegnet til alle tekstiler af bomuld, 
hør, hamp, mikrofiber samt blandinger. 
Kan benyttes selv ved meget lave 
temperaturer og alle hårdhedsgrader. 
Vasker grundigt og skånsomt farvet 
og mørkt tøj takket være økologiske 
planteoliesæber og sukkertensider. 
Velegnet til blødt som hårdt vand.  
Det er ikke nødvendigt at tilføje blød-
gøringsmiddel. Vegansk.

 Ingredienser: sæbe af raps*- /   

solsikkeolie*, sukkertensider, citrat, 
kokosfedtalkoholsulfat, vegetabilsk 
alkohol (ethanol), sulfateret rici-
nusolie, ægte æterisk Litsea træ*, 
mynte*, sure appelsiner* (Petit 
Grain), citrongræs*, cembrafyr*  
(indeholder citral*, limonen*, 
linalool*), gurjunbalsam, balsamiske 
vasketilsætninger*, hvirvlet vand
* kontrolleret økologisk dyrket /  
vilde planter

 Findes i: 120 ml, 1,5 l, 5 l,  
10 l , 20 l



s o n e t t  V A s K

Uldkur
Velegnet til vask af alle uldtekstiler. 
Ved regelmæssig brug af uldkur  
bevares og genskabes det naturlige 
fedtindhold i dit uldtøj. Indeholder 
planteoliesæbe og den blide duft  
af lavendel.

 Ingredienser: uldfedt, olivenolie-
sæbe*, sukkertensider, cetylalkohol, 
vegetabilsk fortykningsmiddel,  
citrat, ægte æterisk lavendelolie* 
(indeholder linalool*), balsamiske 
vasketilsætninger*, hvirvlet vand 
* kontrolleret økologisk dyrket /  
vilde planter

 Findes i: 300 ml

Pletfjernerspray
Indeholder økologisk ekstrakt fra 
sæbetræet quillaja. Fjerner effektivt 
pletter fra frugt, kakao, blæk og  
fedt. Kan anvendes på sarte tekstiler, 
som uld og silke. Vegansk.

 Ingredienser: sukkertensider,  
vegetabilsk alkohol, vegetabilsk 
glycerin*, ekstrakt af quillaja*,  
citrat, ægte æterisk lavendelolie*  
og salvieolie* (indeholder linalool*  
og limonen*), balsamiske  
vasketilsætninger*, hvirvlet vand 
* kontrolleret økologisk dyrket /  
vilde planter

 Findes i: 100 ml sprayflaske

Flydende pletfjerner
Alsidig, flydende pletfjerner. Fjerner 
effektivt pletter fra fedt, frugt, græs, 
blæk, blod osv. Passer til alle hvide  
og farveægte tekstiler fremstillet  
af bomuld, hør, hamp og blandinger.  
Test tøjets farveægthed før brug.  
Kan anvendes som pletfjerner direkte 
i vaskemaskinen.

 Ingredienser: sæbe af oliven*- og 
raps*-/solsikkeolie*, sukkertensider, 
vegetabilsk alkohol (ethanol), okse-
galde, olie af appelsinskal (indeholder 
limonen), ægte æterisk Petit Grain-
olie* (indeholder limonen*, linalool*, 
geraniol*), citrat, balsamiske vasketil-
sætninger*, hvirvlet vand 
* kontrolleret økologisk dyrket /  
vilde planter

 Findes i: 120 ml

Pletfjernersæbe
Traditionel pletfjernersæbe der  
effektivt fjerner pletter fra blæk, blod, 
fedt, frugt m. m. Passer til alle hvide 
og farveægte tekstiler fremstillet  
af bomuld, hør, hamp og blandinger.  
Test tøjets farveægthed før brug. 

Ingredienser: sæbe af palme*- og 
kokosolie*, oksegalde, klorofyl, salt, 
natriumthiosulfat 
* kontrolleret økologisk dyrket

Findes i: 100 g



Velegnet til allergikere:
•  Indeholder rene vegetabilske tensider
• Uden parfume
• Uden konserveringsmidler
• Uden farvestoffer 
• Uden petrokemiske stoffer 
• Uden enzymer, uden genteknik
• Er fuldstændig biologisk nedbrydelig
• Alle ingredienser er deklareret

Vaskemiddel neutral
i modulsystem 
Velegnet til hvide og farvede tekstiler 
af bomuld, hør, hamp samt bland-
inger. Uden petrokemiske tensider 
og enzymer. Ved meget hårdt vand, 
anvend da også Sonett Blødgørings-
middel. Med sæbe af økologisk  
solsikkeolie, er duftfri og vegansk. 

Ingredienser: sæbe af raps*-/solsik-
keolie*, sukkertensider og kokosfedt- 
alkoholsulfat fra kokosolie, stivelse og 
sukker, vegetabilsk alkohol (ethanol), 
sulfateret ricinusolie, citrat, hvirvlet vand
* kontrolleret økologisk dyrket

Findes i: 2 l, 10 l, 20 l

Olivenvaskemiddel til uld og 
silke neutral
Velegnet til fin-, uld- og silkevask, 
både ved vask i maskine og i hånden. 
Indeholder plejende olivenoliesæbe, 
er duftfri og vegansk.

Ingredienser: sæbe af oliven*- og 

s o n e t t  n e U t R A L

raps*-/solsikkeolie*, sukkertensider  
af vegetabilsk stivelse, sukker og  
kokosolie, vegetabilsk alkohol  
(ethanol), citrat, hvirvlet vand 
* kontrolleret økologisk dyrket

Findes i: 1 l

Opvaskemiddel /
Universalrengøring neutral
Alsidigt og skånsomt opvaske- & 
rengøringsmiddel. Uden duft- og 
farvestoffer, konserveringsmidler, 
petrokemiske indholdsstoffer, enzymer. 
Med rene vegetabilske tensider,  
fuldstændig biologisk nedbrydelig. 
Drøj i brug. Vegansk.

Ingredienser: sukkertensider og 
kokosfedtalkoholsulfat fra kokosolie, 
vegetabilsk stivelse og sukker,  
citrat, salt, hvirvlet vand 

Findes i: 0,5 l, 10 l

Håndsæbe neutral
En plejende sæbe til hænder, ansigt 
og krop. Uden duft- og farvestoffer, 
konserveringsmidler, petrokemiske 
indholdsstoffer og enzymer. Med rene 
vegetabilske tensider, fuldstændig 
biologisk nedbrydelig. Vegansk.

Ingredienser: sæbe af oliven*- og 
kokosolie*, sukkertensider, vegeta-
bilsk alkohol (ethanol), vegetabilsk 
glycerin*, citrat, hvirvlet vand 
* kontrolleret økologisk dyrket

Findes i: 300 ml dispenser, 1 l 



s o n e t t  D e s I n F e K t I o n 

Desinfektionsmiddel  
til overflader
Ren vegetabilsk desinfektionsmiddel 
klar til brug. Desinficerer alle over-
flader. Kombinationen af alkohol og 
ægte æteriske olier dræber svampe 
og bakterier, som Salmonella og 
Escherichia coli, indhyllede vira,  
som HBV, HCV, HIV, Herpes simplex,  
og norovira, såvel som MRSA –  
og ESBL-bakterier samt menneske- 
og dyreinfluenza, inklusiv H1N1 og 
H5N1. Vegansk.
PR-nr. 2459051

Ingredienser: vegetabilsk  
alkohol (ethanol) 70%, ægte æterisk  
olie fra salvie* og lavendel*  
(indeholder linalool*), vand 
* kontrolleret økologisk dyrket
Læs altid produktinformation før brug.

Findes i: 0,5 l sprayflaske,  
1 l refill, 10 l

Hånddesinfektion
Ren vegetabilsk alkoholopløsning 
klar til brug. Velegnet til hygiejnisk 
desinfektion af hænder. Effektiv mod 
bakterier, gær og indhyllede vira, 
inklusiv influenzavira og norovira.  
BAuA Reg. N° N-43659 (=Federal 
Inst. For Occupational Safety and 
Health). Vegansk. PR-nr. 2459078

Ingredienser: vegetabilsk 
alkohol (ethanol) 70  %, vege-
tabilsk glycerin*, ægte æterisk 
bergamotolie*(indeholder limonen*), 
kaliumcitrat, vand
* kontrolleret økologisk dyrket
Læs altid produktinformation før brug. 

Findes i: 300 ml dispenser,  
1 l refill



Sonett er en pioner inden for na-

turlige vaske- og rengøringsmidler. 

Vores produkter er takket være deres 

høje kvalitet tilgængelige i næsten  

alle europæiske lande. Vi ser det som 

vores ansvar at re-naturalisere vand,  

som har været brugt til rengøring og 

tøjvask. Vores procesvand bliver hvirvlet 

i 12 æggeformede glaskolber, og vores 

balsamiske vasketilsætninger bliver  

oloid-rytmisk bearbejdet. Alle råmaterialer  

er 100% biologisk nedbrydelige. Vi an-

vender ingen petrokemiske tensider og 

konserveringsmidler eller syntetiske  

duft- og farvestoffer. Alle vores produk t-

er er fuldkommen fri for enzymer og 

blegemidler. Der er ikke anvendt gen-  

eller nano teknologi. Olierne i vores  

sæber samt de æteriske olier er alle 

100 % økologisk dyrket. 

Yderligere information på:  

www.sonett.eu 
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Håndsæbe citrus
Plejende håndsæbe med frisk og 
opkvikkende citrusduft. Vegansk.

 Ingredienser: sæbe af oliven*- og 
kokosolie*, sukkertensider, vegeta-
bilsk alkohol (ethanol), vegetabilsk 
glycerin*, citrat, ægte æteriske 
citrongræsolie* (indeholder citral*), 
gurjunbalsam, balsamiske vasketil-
sætninger*, hvirvlet vand 
* kontrolleret økologisk dyrket /  
vilde planter

 Findes i: 300 ml dispenser,  
1 l refill, 10 l 

Håndsæbe lavendel
En plejende sæbe med en beroligen-
de og blid duft af lavendel. Vegansk.

 Ingredienser: sæbe af oliven*- og 
kokosolie*, sukkertensider, vegeta-
bilsk alkohol (ethanol), vegetabilsk 
glycerin*, citrat, ægte æterisk 
lavendelolie* (indeholder linalool*), 
gurjunbalsam, balsamiske vasketil-
sætninger*, hvirvlet vand 
* kontrolleret økologisk dyrket /  
vilde planter

 Findes i: 300 ml dispenser,  
1 l refill, 10 l

Håndsæbe 7 urter
En blanding af 7 aromatiske urter. 
Kombinationen af de syv urter giver 
sæben en fantastisk frisk og aroma-
tisk duft. Vegansk.

 Ingredienser: sæbe af oliven*- og 
kokosolie*, sukkertensider, vegetabilsk  
alkohol (ethanol), vegetabilsk glyce-
rin*, citrat, ægte æterisk olie af lavend-
el*, mynte*, vintersar*, muskatsal-
vie*, rhododendron*, koriander* og 
peber*, gurjunbalsam, balsamiske 
vasketilsætninger*, hvirvlet vand 
* kontrolleret økologisk dyrket /  
vilde planter

 Findes i: 300 ml dispenser, 1 l refill 

Håndsæbe rose
Flydende sæbe med en skøn varm 
duft af rose. Vegansk.

 Ingredienser: sæbe af oliven*- og 
kokosolie*, sukkertensider, vegeta-
bilsk alkohol (ethanol), vegetabilsk 
glycerin*, citrat, rosenvand fra Da-
mascener rose*, ægte æteriske olier 
af palmarosa*, rosengeranium*, 
lavendel*, citrongræs* (de æteriske 
olier indeholder geraniol*, limonen*, 
citronellol*, citral* og linalool*), 
gurjunbalsam, balsamiske vasketil-
sætninger*, hvirvlet vand 
* kontrolleret økologisk dyrket /  
vilde planter

 Findes i: 300 ml dispenser,  
1 l refill, 10 l

Alle vores flydende sæber er 
fremstillet af økologisk oliven-
oliesæbe. Milde, basiske sæber 
til vask af hænder, ansigt og 
resten af kroppen.



Håndsæbe rosmarin
Rosmarin er en styrkende lægeplan-
te, der varmer kroppen og styrker 
koncentrationen. Håndsæben vækker 
dine sanser. Vegansk.

 Ingredienser: sæbe af oliven*- og 
kokosolie*, sukkertensider, vegeta-
bilsk alkohol (ethanol), vegetabilsk 
glycerin*, citrat, ægte æterisk olie af  
rosmarin*, muskatsalvie*, bergamot*,  
lavendel* og røgelse* (de æteriske  
olier indeholder limonen* og 
linalool*), gurjunbalsam, balsamiske 
vasketilsætninger*, hvirvlet vand 
* kontrolleret økologisk dyrket /  
vilde planter

 Findes i: 300 ml dispenser,  
1 l refill, 10 l

Håndsæbe neutral
En plejende sæbe til hænder, ansigt 
og krop. Uden duft- og farvestoffer, 
konserveringsmidler, petrokemiske 
indholdsstoffer og enzymer. Med rene 
vegetabilske tensider, fuldstændig 
biologisk nedbrydelig. Vegansk.

Ingredienser: sæbe af oliven*- og 
kokosolie*, sukkertensider, vegeta-
bilsk alkohol (ethanol), vegetabilsk 
glycerin*, citrat, hvirvlet vand 
* kontrolleret økologisk dyrket

Findes i: 300 ml dispenser, 1 l

Håndsæbe morgenfrue
Morgenfruens smukke orange-røde 
blomster vokser op mod solen  
og bliver fyldt med varme og udgiver  
en blid duft. Vegansk.

 Ingredienser: sæbe af oliven*- og 
kokosolie*, sukkertensider, vegeta-
bilsk alkohol (ethanol), vegetabilsk 
glycerin*, morgenfrue (calendula) 
ekstrakt*, citrat, æteriske olier af 
Atlas cedertræ* og Litsea træ*, fra  
frugterne af den bitre appelsinkerne 
(Petit Grain)*, rosengeranium,  
balsamiske vasketilsætninger*, 
hvirvlet vand
* kontrolleret økologisk dyrket /  
vilde planter

 Findes i: 300 ml dispenser,  
1 l refill, 10 l

Fast håndsæbe
Mild koncentreret håndsæbe  
lavet af økologiske olier, uden  
farve, duft, fyldstoffer, komplekse  
ingredienser eller optisk hvidt.  
Drøj i brug. Vegansk.

 Ingredienser: Ren vegetabilsk 
sæbe fra palme-* og kokosolie* 
glycerin*, natriumklorid,  
natriumthiosulfat
* kontrolleret økologisk dyrket

 Findes i: 100 g

s o n e t t  K R o P s P L e j e
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Sæbebobler (bio bubbles)
Legetøj til sjov udendørsleg for både 
store og små. De fine sæbebobler 
kan blæses gennem tre forskellige 
størrelser ringe. Er testet efter  
CE-sikkerhedsstandarder. Første 
sæbebobler i økologisk kvalitet.

 Ingredienser: vegetabilsk glyce-
rin*, vegetabilsk alkohol* (ethanol), 
sukkertensider, vegetabilsk fortyk-
ningsmiddel, naturlig polymer, 
hvirvlet vand 
* kontrolleret økologisk dyrket

 Findes i: 45 ml, 500 ml refill

Skumsæbe med morgenfrue  
til børn
En mild rengørende sæbe til den 
sarte børnehud. Med spagyrisk 
morgenfrue ekstrakt. Den herlige 
skumkonsistens gør det let og sjovt 
for barnet at fordele sæben direkte 
fra dispenseren. Alle olier og æte-
riske olier er fra 100 % økologiske 
jordbrug. Drøj i brug. Vegansk.

 Ingredienser: sæbe af oliven*- og 
kokosolie*, vegetabilsk alkohol 
(ethanol),sukkertensid, vegetabilsk 
glycerin*, spagyrisk morgenfrue 
(calendula) ekstrakt*, citrat, æteriske 
olier af citrongræs*, fra frugterne 
af sød appelsin*, af Litsea træ *, 
hvid-gran*, ylang ylang*, lavendel*, 
balsamiske vasketilsætninger*, 
hvirvlet vand
* kontrolleret økologisk dyrket /  
vilde planter

 Findes i: 200 ml skumdispenser, 
1 l refill



Afkalkningsmiddel
Virker fantastisk på kraftige kalk-
aflejringer i toiletter, vaskekummer 
m. m. Egner sig fint til regel mæssig 
afkalkning af vaskemaskine,  
opvaskemaskine, kaffemaskine og 
elkedel. Duftfri og vegansk.

Ingredienser: Citronsyre i føde-
varekvalitet, vegetabilsk alkohol 
(ethanol), hvirvlet vand

Findes i: 1 l, 10 l

Appelsin Grovrengøring
Højkoncentreret, rent plantebaseret 
rengøringsmiddel og fedtopløser  
med økologisk appelsinolie. Til alle 
vandafvisende overflader i køkken, 
bad og værksted. Løsner svære  
olie- og fedtpletter, uden at ridse. 
Virker som universalmiddel og kan 
derfor også bruges til gulvvask og 
vinduesrengøring. Appelsin Grov-
rengøring er hudvenlig. Vegansk.

 Ingredienser: sukkertensider,  
kokosfedtalkoholsulfat, vegetabilsk 
alkohol (ethanol), ægte æterisk  
olie fra appelsinskal (indeholder 
limonen), citrat, ægte æterisk olie  
fra sød appelsin* (indeholder  
limonen*), bergamot* (indeholder  
limonen*, linalool*), cajeput* 
(indeholder limonen*) og citronella* 
(indeholder citronellol*, geraniol*), 

balsamiske vasketilsætninger*, 
hvirvlet vand
* kontrolleret økologisk dyrket /  
vilde planter

 Findes i: 0,5 l

Universalrengøring
Mild og effektiv rengøring til gulve, 
store vinduespartier, badeværelse, 
køkken, værksted og bil. Meget drøj i 
brug. Vegansk.

Ingredienser: sukkertensider,  
kokosfedtalkoholsulfat, vegetabilsk  
alkohol (ethanol), olie fra appelsinskal  
(indeholder limonen), ægte æteriske 
olie fra citrongræs* (indeholder 
citral*), citrat, salt, balsamiske  
vasketilsætninger*, hvirvlet vand 
* kontrolleret økologisk dyrket /  
vilde planter

Findes i: 1 l , 10 l, 20 l

Badrengøring
Fjerner hurtigt og effektivt kalk, fedt 
og snavs i brusekabinen, på bade-
værelset og i køkkenet. Sprøjt på, 
lad sidde i et par minutter, og skyl 
grundigt efter med vand. Vegansk.

Ingredienser: vegetabilsk alkohol 
(ethanol), citronsyre, sukkertensider, 
hvirvlet vand

Findes i 0,5 l sprayflaske, 10 l

s o n e t t  R e n g Ø R I n g
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Skuremiddel
Renser og rengør uden at ridse.  
Særlig velegnet til håndvaske,  
glaskeramik, rustfrit stål og  
fittings. Vegansk.

Ingredienser: fint-kværnet lime- 
sten fra de Schwabiske Alper, sukker-
tensider, kokosfedtalkoholsulfat, 
ægte æteriske olier fra lavendel* og 
citrongræs* (indeholder linalool*  
og citral*), vand 
* kontrolleret økologisk dyrket

Findes i: 0,5 l flaske

Gulvpleje med voks
Efter endt gulvvask kan Sonett 
Gulvpleje bruges, hvor ekstra pleje 
af gulvet ønskes. Den beskytter 
voksbehandlede, olierede og lakerede 
gulve med en naturlig voksbelægning. 
Velegnet til fliser, sten, træ, kork, 
parket, laminat, linoleum, plast.

Ingredienser: sukkertensider, kali-
umcarbonat, shellak, carnaubavoks, 
japanvoks, majsoliesæbe, vegeta-
bilsk alkohol (ethanol), vegetabilsk 
glycerin, vand

Findes i: 0,5 l flaske, 5 l

Toiletrens
Bakteriehæmmende olie fra  
nåletræer fjerner effektivt snavs,  
urin og kalk, også under toiletkum-
mens kant, takket være den  
tyktflydende konsistens. 100 % 
vegetabilsk uden petrokemiske 
indholdsstoffer. Vegansk.

Ingredienser: citronsyre, sukker-
tensider, kokosfedtalkoholsulfat, 
vegetabilsk fortykningsmiddel, 
ægte æterisk olie fra cedertræ* og 
citronella* (indeholder citronellol*, 
geraniol* og limonen*), balsamiske 
vasketilsætninger*, hvirvlet vand 
* kontrolleret økologisk dyrket /  
vilde planter

Findes i: 0,75 l, 10 l

Overflade- og glasrens
Effektiv rens til alle flader – fra glas 
til rustfrit stål. Efterlader ikke striber. 
Ved store vinduespartier anbefaler 
vi Universalrengøring. Efterlader en 
dejlig frisk duft i rummet. Vegansk. 

Ingredienser: vegetabilsk alkohol 
(ethanol), sukkertensider, kokos-
fedtalkoholsulfat, ægte æterisk olie 
fra lavendel* (indeholder linalool*) 
og citrongræs* (indeholder citral*), 
hvirvlet vand
* kontrolleret økologisk dyrket

Findes i: 0,5 l sprayflaske,  
1 l refill, 10 l
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Sonett GmbH 
Mistelweg 1 
88693 Deggenhausen 
Tel. +49 (0)7555.9295-0
www.sonett.eu

Ecogarantie Label 
garanterer følgende:

•  Brug af økologiske 
råmaterialer 

•  Uden enzymer af 
genetisk modificerede 
organismer

•  Optimal biologisk 
nedbrydelighed 

•  Kontrolleret af Certisys 
Belgium

Dette er den højeste 
standard inden for 
omfattende analyser 
og certificering af 
CO2-forbrug. 

Denne mærkning  
certificerer analysen af 
Sonetts CO2-forbrug 
og gennemsigtighed i 
forhold til alle processer, 
der udvikler CO2. Denne 
analyse viser, at Sonett 
næsten ikke udvikler CO2. 

CSE-standarden 
står for:

•  Certificeret bæredygtig 
forretningsledelse af 
Foreningen for Anvendt 
Virksomhedsetik 
(Association for Applied 
Business Ethics).

•  CSE = Certified  
Sustainable Economics

•  I modsætning til ren 
produktcertificering, 
omfatter denne certifi-
cering hele virksomhe-
den. Udover de øko-
logiske produktkrav er 
virksomhedens sociale 
og etiske retningslinjer 
certificeret.

Vegan Society Label 
garanterer:

•  Ingen animalske 
ingredienser 

•  Sonett tester ikke på 
dyr, eller benytter  
sig af tredjeparter til  
at teste på dyr

Alle vores produkter er 
certificeret med Vegan 
Society, undtagen  
Sonett Uldkur, Sonett 
Pletfjerner – flydende og 
sæbe, Sonett Gulvpleje 
med voks og Sonett  
Sæbebobler som 
indeholder animalske 
ingredienser.  

Danmark:
NatureSource 
Allindemaglevej 58C
4100 Ringsted
www.naturesource.dk
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