
  

                                            =  drogerie,  která nedráždí 

Součástí sortimentu je i speciální  řada NEUTRAL, která neobsahuje ani vonné esenciální 

oleje a je speciálně vyráběná a určená pro alergiky a osoby s citlivou pokožkou. 
  
SONETT klade maximální důraz na nezávadnost svých produktů vůči přírodě i lidem. Odmítá přitom veškeré potenciálně škodlivé 
látky, běžně používané při výrobě konvenčních prostředků.  
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. Podstatně méně zatěžují životní prostředí než výrobky konvenční drogerie a přitom jsou stejně účinné.  
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 ).Právě tento fakt je pádným důvodem pro volbu čistících a pracích prostředků 
ekodrogerie.  
 

Příkladem jedné z alergií, který postihuje hlavně malé děti,  je takzvaný kontaktní ekzém. Je to 
přecitlivělost, která se projevuje zánětem kůže a je vyvolána stykem pokožky s alergenem. Pokud se 
kůže s dráždivinou setkává opakovaně, imunitní buňky reagují stále rychleji a silněji. Vznikají typické 
příznaky dotykového ekzému, které poznáme podle zčervenání a mokvání kůže nebo svědících pupínků, 
později přichází suchá, olupující se, citlivá kůže s prasklinkami. Nejčastějšími alergeny, které tento ekzém 
způsobují, jsou například formaldehydy, parabeny, umělé hmoty, tenzidy,  konzervanty, umělá barviva 
nebo parfémy. Čtyři posledně jmenované jsou bohužel obvykle obsaženy v pracích a čistících prostředcích 
běžně dostupné, konvenční drogerie. 
  

Pro správnou léčbu kontaktního ekzému i jiných alergií je především potřeba vyhnout se vyvolávajícímu 
alergenu. Než tedy začít navštěvovat alergologii a užívat antihistaminika a kortikosteroidy, je pro 
začátek lepší nesetkávat se s prostředky, které tyto nepříjemné látky obsahují. Ty vhodné, ekologické a 
nedráždivé výrobky pro čištění a praní, nabízí například společnost Sonett. Ekologická drogerie Sonett se 
vyrábí v ekologické továrně v německém Deggenhausenu. Firma je vlastněna neziskovou společností 
Sonett nadace. Kdykoliv je to možné, používá při výrobě suroviny pocházející z ekologického či bio-
dynamického zemědělství, nikdy nepoužívá substance škodící lidem nebo životnímu prostředí, absolutně 
žádné ropné deriváty ani enzymy.  Výrobky nejsou testovány na zvířatech, ale značku o netestování na 
zvířatech Sonett záměrně neuplatňuje, protože říká, že jakákoliv složka mohla být testována na zvířatech 
někdy jindy a někým jiným. Německá ekologická továrna, jako jedna z mála výrobců ekologické drogerie, 
vyvinula celou řadu svých výrobků právě pro ty, kteří jsou postiženi alergiemi. Tato řada se nazývá 
Sonett Neutral. Výrobky Sonettu, jako jsou prostředky do myčky, jary na nádobí, prací prášky, prostředky 
na mytí podlahy či výborná gelová mýdla na ruce .... 
 

Možná, že alergie, ke které mají naše děti dispozice, se díky používání Sonettu nebo jiné ekologické 
drogerii ve vaší domácnosti, ani tolik nerozvine. A právě to je jeden z důvodů, proč se poohlédnout 
po ekologické drogerii. Je totiž šetrná k přírodě i lidem. A přírodu ani nás její používání nebolí. 
 
Rozhodně více než za  zmínku stojí také Sonett tekutá mýdla na ruce, která ve vůních levandule, rozmarýnu  nebo citrusů, nedráždí kůži na rukou 

a vaše pokožka nepopraská ani v mraze bez ochrany rukavicemi. 

 

 
 

   

   

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 


