
    ekologicky šetrná drogerie, 

vyráběná v Německu již 30 let. Dnes se prodává v několika desítkách zemí světa. Od roku 2005 nese 

mezinárodní certifikáty ECOGARANTIE, ECOCONTROL, VEGAN SOCIETY. 

SONETT klade maximální důraz na nezávadnost svých produktů vůči přírodě i lidem. 

Odmítá přitom veškeré potenciálně škodlivé látky, běžně používané při výrobě konvenčních prostředků. 
Např. suroviny z ropy, fosfáty, optické zjasňovače, syntetické vonné látky, konzervanty a barviva.  

Při výrobě jsou uplatněny “život-podporující“ metody harmonizace vody a balzamických přísad. Prostředky 

SONETT jsou snadno, rychle a 100 % biodegradabilní. V odpadní vodě se zcela 

rozloží během pár dní. Jsou vhodné i pro všechny typy domácích čističek včetně kořenových. 

SONETT je při výběru surovin ještě důslednější než ostatní výrobci ekologické drogerie. 

NEpoužívá proto v pracích prostředcích fosfáty, optické zjasňovače, syntetické látky, suroviny 

z ropy ...  ani enzymy nebo neionické tenzidy. Zbytky těchto látek v prádle totiž mohou 

dráždit pokožku, způsobovat svědění a vyvolávat alergie ( především v místech kde dochází k pocení tedy v 
loketním ohybu, či v podpaží ). 

Z výše uvedených důvodů jsou prostředky SONETT  vhodné i pro alergiky.  

Součástí sortimentu je navíc speciální  řada NEUTRAL, která neobsahuje ani vonné esenciální oleje a je 
speciálně vyráběná a určená pro alergiky a osoby s citlivou pokožkou.  
 

BIO SUROVINY = SONETT je unikátní také výběrem rostlinných surovin.  

Velká část rostlinných mýdel, alkoholu a vonných esenciálních olejů pochází z produktů ekologického 

nebo bio-dynamického zemědělství, případně z volného sběru.  

KVALITA  = Přestože prostředky SONETT neobsahují agresivní chemikálie, jsou velmi účinné. 

Vysoké kvality je dosaženo dlouholetým vývojem a výběrem osvědčených přírodních složek. Proto jsou 

čistící schopnosti prostředků SONETT stejné a často i lepší než u konvenčních produktů velkých firem.  

Za vše hovoří fakt, že v Německu se SONETT prodává už bezmála 30 let. Mezitím si jej oblíbili zákazníci 

dalších zemí světa a sortiment produktů se rozrostl na několik desítek. U většiny produktů jsou v nabídce 

ještě levnější ekonomická balení s větším obsahem, ale i levná mini-balení pro prvotní vyzkoušení a Vaše 

vlastní ověření. 

 

   

U nás ve firmě 

používáme tyto šetrné a přitom účinné ekologické čistící prostředky a mýdla již několik let. 

 

„ Osobně mám s eko-drogérií SONETT dlouholetou zkušenost a neznám lepší “ 

Petr Bednář, majitel firmy  



 

" šetrný k přírodě i lidem " 

 

ZZZAAAVVVÁÁÁDDDĚĚĚCCCÍÍÍ   CCCEEENNNYYY   
se SLEVou 

---   111000   %%%   
Nejnižší ceny na trhu v ČR ! 

... naše vlastní akce na podporu a při příležitosti zavedení prodeje u nás  

 

 

LANŠKROUN,  Nádražní ul. 1012 

Po – Pá   9 – 17°° ,  Sobota  9 – 12°° 

tel :  465  56  56  66 

www.dal.cz 


