Een keukenkast vol schoonmaakmiddelen…
Is dat nog van deze tijd?
Nodig is het in ieder geval niet!
Kies je voor GreenHub dan maak je schoon met ruwe grondstoffen die
sinds de oudheid nagenoeg onveranderd zijn gebleven: puur natuurlijke
schoonmaakmiddelen. In het assortiment vind je groene zeep, diverse
soda’s, wasnoten en oliën. Multifunctioneel, verantwoord ontgonnen of
biologisch verbouwd, bio-afbreekbaar en daardoor veilig voor het milieu.

Haal je keukenkastje maar vast leeg. Een handvol
GreenHub schoonmaakproducten vervangt bijna
alle chemische reinigers!

Laat de natuur zélf het werk doen!

Biologische Groene zeep - Vloeibaar en Pasta
Onze plantaardige groene zepen, ook zachte zeep genoemd,
zijn gemaakt van lijnzaadolie en zonnebloemolie. Van Europese
teelt met water, wat zout en caramel. 100% puur en biologisch.
Zonder enige chemische bewerking of toevoeging als kleurstoffen
of conserveermiddelen. Bovendien zijn onze zepen zeer sterk
geconcentreerd. De pasta heeft zelfs een zeepconcentratie boven
de 40%. Daar heb je dus maar heel weinig van nodig.
Groene zeep is een universele allesreiniger die reinigt, voedt en
zorgt voor glans van o.a. tegels, vloeren, glazuurwerk, toiletten
en kunststof oppervlakken. Het is een krachtige ontvetter en de
basis voor afwasmiddel, wasmiddel, dierenshampoo,etc. etc.
De talloze toepassingen voor in huis, de tuin en zelfs voor de
verzorging van dieren maken dit een bijzonder natuurproduct.

Biologische Wasnoten
Wasnoten zijn vruchten van de Sapindus Mukorossi
boom uit Noord-India en Nepal. Ze bevatten Saponine,
een hypo-allergene milde zeepoplossing met grote
waskracht. Wasnoten maken je was heerlijk zacht, puur
natuur, zonder chemicaliën of geurstoffen.
Voor alle soorten wasgoed en temperaturen, circa 45
wasbeurten lang. De wasnoten zijn Lacon gecertificeerd;
dit garandeert de biologische herkomst.
GreenHub Wasnoten zijn 100% afbreekbaar en biologisch;
na (her)gebruik kunnen ze gewoon bij het GFT-afval.
Om de was een geurtje mee te geven kan één van de
GreenHub biologische essentiële oliën worden toegevoegd:
Lavendel (kruidige bloemengeur), Bergamot (lichtzoete
citrusgeur) of Ylang Ylang (exotisch frisse geur); circa 10
druppels in het wasverzachterbakje.

Biologische Wasnoten Lavendel
GreenHub wasnoten voor circa 45 wasbeurten,
inclusief een flesje (10 ml) GreenHub biologische
essentiële Lavendelolie. Doe circa 10 druppels in
het wasverzachterbakje en je was krijgt een heerlijk
frisse geur!

Plantaardige Sponzen
Onze 100% natuurlijke sponzen van cellulose zijn een
veel steviger alternatief dan de synthetische varianten.
Ze zijn speciaal gemaakt voor zware klussenen hebben
een lange levensduur. De spons heeft een zeer hoog
absorptievermogen.

Natuurzeem
Onze zemen zijn gemaakt van Nieuw Zeelands
schapenvel en gelooid met natuurlijke producten,
zijn antimicrobieel en hebben een lange levensduur.
Het zeemleer is 100% biologisch afbreekbaar en
composteerbaar. De zeem is ‘mulesing free’.
Mulesing is het wegknippen van huiddelen bij levende
dieren. Dit gaat vaak samen met het afknippen van
staarten en castratie. Veelal worden dieren ook
bloedarmoede toegebracht om het leer blanker
te krijgen.
Onze zemen zijn dierenleedvrij verkregen.

