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Set paie din oțel inoxidabil 

Setul conține 5 accesorii de calitate superioară, după cum urmează:

✓ 1 pai drept - 21,5 cm lungime și 5 mm lățime
✓ 1 pai îndoit - 21,5 cm lungime și 5 mm lățime
✓ 1 pai cu diametru larg - 21,5 cm lungime și 12 mm lățime
✓ 1 periuță de curățare dotată cu un cârlig practic în formă de inel de care poate fi 

agățată pentru o uscare rapidă și igienică
✓ 1 săculeț din bumbac, cu șnur pentru închidere; săculețul are o lungime de 25,5 cm și o 

lățime de 5 cm și este extrem de practic pentru depozitarea și transportul paielor

Materiale de calitate superioară

Paiele sunt fabricate din oțel inoxidabil de calitate superioară, fără BPA, fără plastic, fără
gust de metal, neoxidant, fără decolorare; paiele sunt reutilizabile, ecologice și extrem de 
practice (pot fi spălate și în mașina de spălat vase)

Peria de curățare este realizată din sârmă răsucită, iar perii sunt din nailon, ceea ce va 
permite o uscare rapidă și eficientă 

Săculețul pentru depozitare și transport este fabricat din bumbac de calitate, 100% natural

Paiele sunt de culoare argintie și vor arăta excelent în orice recipient pentru băuturi 
(pahare, căni termos, sticle sport etc.), precum și în diferite tipuri de băuturi

(cocktail-uri, „smoothie”/pastă de fructe, sucuri, vin, frappucino, ceai etc)
Prezentarea elegantă și practică a setului vă va permite să-l luați cu dumneavoastră la 

orice petrecere, reuniune de familie, sau în excursii, picnicuri etc

Acest set reprezintă o „armă” perfectă în lupta împotriva poluării cu plastic. 
Paiele din oțel inoxidabil pot fi utilizate vreme de ani întregi, înlocuind cu succes și evitând 

utilizarea a mii de paie din plastic.
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Realizate din bumbac 100% natural

Ecologice
Aceste plase reutilizabile, naturale și realizate fără produse chimice, pot înlocui mii de 
pungi de hârtie și pungi de plastic de unică folosință. Astfel, într-un mod nu doar 
practic dar și elegant, puteți evita să mai contrbuiți la „munții de deșeuri” care se 

acumulează mereu în jurul nostru. 

Practice și ușor de împăturit
Sunt extrem de ușoare și chiar dacă împăturite par foarte mici, când începeți să le 
umpleți cu produse se vor întinde și extinde în mod natural devenind foarte 

încăpătoare.
Le puteți lua cu dumneavoastră oriunde v-ați duce, fiind ușor de purtat în buzunar, 
rucsac sau poșetă. 
Sunt extrem de rezistente și sunt ideale pentru legume, fructe, sau chiar conserve și 
alimente congelate.
De asemenea, sunt minunate pentru orice excursie în aer liber, la plajă, în drumeții, 
camping etc.
Super drăguțe și  într-un stil retro, pot fi un cadou ideal pentru familia sau prietenii 

dumneavoastră ecologici.

Ușor de spălat
Confecționate din bumbac 100% natural, pot fi spălate cu apă rece în mașina de 

spălat.

Mărime: 35 x 36 cm

Mânere disponibile în două variante:
Scurte: 10 cm
Lungi: 25 cm

Culori disponibile: natural (bej), negru, verde, albastru, mov, galben, azuriu, roșu, 

maro, roz

Plase de cumpărături cu mânere scurte sau lungi
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Săculeți din bumbac pentru produse agricole
Set dublu

Săculeții ILOVEECO.EU sunt reutilizabili și nu conțin toxine sau agenți chimici
de niciun fel.

✓ Super-practici

Fiecare set conține 2 săculeți de dimensiuni diferite, suficient de mari pentru
cumpărăturile dumnavoastră zilnice, după cum urmează:

M: 21 x 32 cm                                       L: 32 x 35 cm

✓ Lavabili, durabili și reutilizabili

Având cusături duble și șnur de închidere, săculeții sunt suficient de rezistenți
pentru a transporta alimente cum ar fi cartofii, ceapa, morcovii, merele,
portocalele sau alte produse agricole.

Folosiți-i cu încredere pentru produsele preferate, evitând în același timp să
mai cumpărați pungi de plastic de unică folosință.

✓ Ideali pentru depozitarea în siguranță a fructelor și legumelor

Păstrați fructele și legumele la fel de delicioase precum în ziua în care le-ați
cumpărat, datorită materialului rafinat și ochiurilor de plasă, care le permite
produselor să „respire”, păstrându-le prospețimea maximă!

✓ Usor de curățat

Pur și simplu spălați-i în apă rece, apoi lăsați-i să se usuce.

✓ Cadoul ideal

Cu un aspect elegant, curat și atractiv săculeții pot fi oferiți în dar prietenilor,
familiei sau oricărei persoane care dorește să ducă un stil de viață în
echilibru cu natura. ☺



Săculeți din bumbac
Pentru produse agricole
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Săculeț din pânză, pentru pâine

Păstrați-vă pâinea proaspătă și sănătoasă evitând în același timp pungile de plastic de 
unică folosință!

Săculeții noștri de pâine sunt fabricati din bumbac 100% natural, care contribuie la crearea 
unui flux natural de aer, împiedicând aburirea și mucegăirea pâinii.

Fiecare săculeț are un șnur de bumbac, cu clips de metal ceea ce îl va face ușor de închis 
și foarte practic pentru transportul alimentelor. 

Poate fi folosit nu doar pentru transportul cumpărăturilor, ci și pentru păstrarea pâinii, 
legumelor, fructelor, boabelor de cafea, nucilor, sandvișurilor și produselor de patiserie.

Mărime: 30 x 43 cm

Spălați cu apă călduță și săpun, manual sau cu mașina de spălat
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Săculețdin sisal, pentru săpun

✓ Material 100% natural și ecologic, suficient de aspru pentru a vă curăța și exfolia pielea, dar suficient de delicat pentru a o menține catifelată

✓ Design practic - șnurul de bumbac vă permite să agățați săculețul pe robinetul de la cadă, pentru a usca și păstra săpunul la îndemână 
pentru următoarea folosire

✓ Ușor de utilizat: introduceți săpunul în săculeț, închideți-l cu ajutorul șnurului, apoi agățați-l de robinet sau cârligul de duș

✓ Mărimea săculețului: 13,5 x 9 cm – majoritatea săpunurilor vor încăpea cu ușurință

✓ Ideal pentru a prelungi durata de viață a săpunului; facilitează colectarea tuturor resturilor mici de săpun care altfel ar fi greu de adunat și 
de utilizat. Pur și simplu așezați toate resturile mici de săpun în interiorul săculețului și utilizați-le așa cum ați utiliza săculețul cu un săpun întreg
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Burete natural de konjac

✓ Un mod 100% natural și rafinat de curățare a tenului

✓ Extrem de pufos și ușor de utilizat – intrudus în apă se va înmuia în 
doar cîteva secunde 

✓ Mult mai delicat decât alte tipuri de bureți exfolianți, vă va ajuta să 
mențineți o piele catifelată, netedă și plină de strălucire 

✓ Potrivit pentru toate tipurile de piele, inclusiv pentru pielea 
sensibilă, predispusă la acnee, sau uscată

✓ Un burete de calitate superioară, cu densitate uniformă a porilor, 
bogat în vitamine și minerale, mulțumită cărora veți putea reduce 
sau chiar renunța în totalitate la folosirea altor soluții demachiante 

✓ Șnurul de bumbac vă permite să atârnați buretele de robinetul de 
la duș sau cadă pentru a-l usca și a-l avea la îndemână pentru 
următoarea folosire

✓ Material biodegradabil și compostabil

✓ Dimensiuni bureți: 

✓ Pentru ten: aprox. 7,5 - 8 cm

✓ Pentru corp: aprox 10 x 6 x 2 cm

✓ Disponibil în diferite opțiuni de culoare: natural, lavandă, aloe vera, 
petale de sakura, petale roz de trandafir, cărbune activ, afine, 
curcuma, ceai verde, mentă, rodie, argilă roșie.

✓ Produs ambalat în cutie din carton reciclat și reciclabil
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Role pentru masaj facial

✓ Conferă pielii elasticitate, promovând astfel un aspect

strălucitor

✓ Ajută la tonifierea pielii și pune în lumină contururile feței

✓ Facilitează absorbția produselor cosmetice și de îngrijire a

pielii

✓ Ameliorează aspectul cearcănelor și umflăturilor de sub ochi

Disponibile în 4 opțiuni în funcție de tipul de material folosit 

• Jad „Hsiu yen” /culoare verde deschis/                      
• Marmură /culoare albă/                 
• Jad „Green phoenix” /culoare verde închis/
• „Stone needle” /culoare neagră/           

AVERTISMENT:
Produsul este extrem de fragil!!!

Stone needle /neagră/ 
Marmură/albă/                 

Hsiu yen  /verde deschis/                      Green phoenix  /verde închis/
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Perii stil japonez, pentru masaj uscat

Periile japoneze pentru masaj uscat sunt realizate manual, urmând un
proces tradițional, prin care perii sunt fixați cu sârmă răsucită, făcându-i

foarte flexibili.
Aceste perii uscate decalitate înaltă vor oferi un efect maxim în timpul
fiecărui masaj, promovând o piele mai sănătoasă și mai strălucitoare.
Textura lor specifică este ideală pentru revitalizarea și stimularea
circulației sanguine și limfatice. revigorând întregul corp și reducând
imperfecțiunile pielii.

Folosită în mod regulat, peria japoneză va avea o multitudine de
efecte benefice, precum:

Creșterea fluxului sanguin

Exfolierea pielii
Eliberarea de stres
Drenajul sistemului limfatic
Efect anticelulitic
Îmbunătățirea tonusului pielii, și producția de colagen.
Acestea vor îmbunătăți aspectul pielii, conferindu-i elasticitate și
făcând-o să pară mai moale, mai fină, mai tânără și mai strălucitoare.

Dimensiuni:

Perie stil japonez de masaj uscat pentru picioare: 18,5 cm x 7,5 cm
Perie stil japonez pentru masaj local: 20 cm x 7 cm
Perie de corp pentru masaj uscat, stil japonez: 21 cm x 9,5 cm
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Piepteni ecologici, din bambus sau mahon

Pieptene mahon

Pieptene bambus

Pieptene mahon

Spre deosebire de plastic, lemnul este anti-static - ceea ce înseamnă că nu veți avea 
senzația de „furnicături” atunci când vă îngrijiți părul.

Potrivit pentru toate tipurile de păr

Indiferent dacă aveți părul aspru, moale, subțire, rar sau dens, acești piepteni vor aluneca 
ușor pentru un finisaj elegant, curat, uniform, îndepărtând cu ușurință mătreața sau alte 
impurități.

Disponibili în 3 modele și dimensiuni

11,5 x 5 cm

13,5 x 3 cm

17,5 x 5 cm (cu un mâner practic)
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Perie de vase, cu mâner de bambus și peri de cocos

✓ Perfectă pentru ustensile de bucătărie precum vase, boluri, oale, tigăi etc.

✓ Realizată din materiale sănătoase și ecologice: peri naturali din fibră de cocos, mâner 
din bambus, sârmă răsucită

✓ Cu un unghi ușor înclinat, pentru a ajunge cu ușurință la fundul vasului

✓ Perii sunt destul de rezistenți pentru a spăla cu ușurință resturile de mâncare, petele și 
murdăria de pe pereții vaselor, dar în același timp destul de delicați pentru a nu 
zgâria suprafețele tigăilor antiaderente

✓ Design ergonomic, pentru o folosire confortabilă

✓ Poate fi agățată și lăsată la uscat în mod natural

Mărime: 

Lungime totală: 25 cm

Lungimea mânerului: 16 cm

Cap de perie - aprox. 9 x 9 cm
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Perie cu mâner de bambus și peri de sisal

✓ Perfectă pentru spălarea sticlelor, paharelor, 
decantoarelor, termosurilor, vazelor, 
biberoanelor, ceainicelor, carafelor, oalelor de 
cafea, blenderelor, etc

✓ Realizată din materiale sănătoase și ecologice: 
peri din fibră naturală de sisal, mâner din 
bambus, sârmă răsucită.

✓ Cu vârf îndoit, care se potrivește cu forma sticlei 
pentru o curățare sigură și eficientă

✓ Peria este suficient de groasă pentru a  facilita 
un nivel confortabil de manevrare, dar în 
același timp suficient de subțire pentru a putea 
fi introdusă cu ușurință în deschiderile înguste 
ale sticlelor

✓ Perii rezistenți spală cu ușurință pereții sticlelor 
fără a afecta sau zgâria suprafețele delicate

✓ Peria este prevăzută cu un șnur de iută, pentru 
a putea fi agățată și lăsată  să se usuce în mod 
natural 

Lungime totală: 29 cm 
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Bureți compresați de lufă (în stare uscată, au doar câțiva mm grosime)
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Bureți compresați din lufă

100% naturali și 100% biodegradabili

- O alternativă excelentă la bureții de plastic din comerț
- Nu conțin lipici (sunt cusuți cu fir din bumbac 100%)

- șnurul pentru agățare este tot din bumbac 100%.

Ce este lufa?

Lufa este un gen de plantă din familia castravetelui (Cucurbitacee). Fructele acestei plante sunt 

comestibile, însă trebuie recoltate într-un stadiu timpuriu de dezvoltare. Dacă partea de fruct e 

lăsată să se maturizeze, se usucă și lasă în urmă o rețea de fibre tari care poate fi folosită la baie 

sau bucătărie ca burete. La baie, lufa este folosită pentru masarea pielii și exfoliere.

Mod de utilizare:

Deși poate părea initial subțire și aspru, buretele de lufa se extinde atunci când este înmuiat în 

apă, devenind flexibil și moale.

Fiecare burete de lufa ar trebui să reziste între 4 și 6 săptămâni.

Uscați buretele complet, între utilizări. Prin uscare, îi veți prelungi durata de viață.

Dacă spălați vase foarte des, vă recomandăm să utilizați doi sau mai mulți bureți prin rotație, 

uscându-i corespunzător între utilizări.
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Bureți din lufă, dublu stratificați, pentru bucătărie

Trei tipuri de bureți dublu stratificați:

➢ 1. Moale, culoare naturală

➢ 2. Moale, culoare albă 

➢ 3. Aspru, culoare naturală

- mărime, în stare uscată: 7 cm x 11 cm x 3-5 
mm

- înmuiat în apă: 7 cm x 11,5 cm x 3 - 4 cm

Utilizare:

Pentru spălarea vaselor și curățarea 
suprafețelor casnice.
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➢ burete moale, de culoare albă

- mărime, în stare uscată: 8 cm x 13 cm x 3 mm 

- înmuiat în apă: 9 cm x 15 cm x 1 până la 2,5 cm)

Utilizare: Pentru spălarea vaselor sau curățarea 
suprafețelor casnice. Perfect și pentru baie, duș, 
exfoliere sau ca săpunieră. 

Burete oval universal din lufă
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Burete rotund universal din lufă

➢ Culoare: albă

- mărime, în stare uscată: 8 cm x 8 cm x 1 mm

- înmuiat în apă: 8 cm x 8 cm x 1-2 cm

Utilizare: 

Pentru spălarea vaselor și curățarea suprafețelor casnice.

Este cea mai practică variantă. Mulțumită mărimii sale 
poate fi folosit pentru a curăța locuri greu accesibile (de 
ex: interiorul cănilor sau paharelor înguste, colțurile și 
îmbinările suprafețelor casnice etc).

Poate fi folosit de asemenea și ca burete pentru baie, duș, 
masaj sau exfoliere. 

Ambalați în pliculețe ecologice de hârtie: 

- 2 bucăți

- 5 bucăți
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Burete exfoliant pentru baie / duș/ masaj

Răsfățați-vă cu o baie naturală și bucurați-vă de 
un masaj relaxant cu buretele nostru rafinat, de 
lufă. 

Perfect pentru exfoliere și îmbunătățirea fluxului 
sanguin. 

100% ecologic!
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Bureții sunt ambalați în pachet ecologic de hârtie.

E posibil ca inițial să pară aspri și uscați. Acest lucru 

nu afectează calitatea. După umezire, vor deveni 
din nou moi și își vor recăpăta forma obișnuită. Pot fi 

folosiți în mod repetat timp de câteva săptămâni.  

Pot fi compostați în compostoarele pentru grădină

Disponibili în pachete de 2 bucăți: 
(1 x alb + 1 x galben) 

Bureți de celuloză pentru curățarea 
tenului

Mărime: 10 x 10 x 1 cm
100% naturali * 100% biodegradabili

*excelenți și pentru masaj facial



21

Bureți de celuloză pentru curățarea tenului

De nelipsit din baia oricărei doamne / domnișoare ecologice!

Îngrijesc și masează cu delicatețe tenul, îndepărtând orice urmă de
machiaj.

Se pot folosi cu toate produsele obișnuite de îndepărtare a
machiajului, cum ar fi apa micelară, demachiantul, etc. Se pot folosi și
cu gel sau săpun pentru ten, care se pot aplica fie direct pe față, fie
pe burete.

Fabricați 100% din celuloză, sunt potriviți pentru orice tip de ten și sunt
perfecți pentru utilizarea de zi cu zi.

În stare uscată, pot părea aspri și subțiri, însă umeziți, vor deveni din
nou moi și vor reveni la forma inițială.

Cu o structură delicată și naturală, protejează nu doar tenul
dumneavoastră, ci și mediul înconjurător.

Întreținere: clătiți buretele în apă călduță, cu puțin săpun.

Compoziție: 100 % celuloză

Culori: 1 x alb + 1 x galben
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Tumbler de inox (cană termos pentru 
băuturi calde sau reci) + pai din metal 

Dimensiuni:
✓ înălțime: 19 cm (cu capacul înfiletat)
✓ diametrul la bază: 6,5 cm
✓ diametrul capacului: 10 cm
✓ vol.: 473ml / 16oz.
✓ lungime pai din metal: 21,7 cm
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Tumbler de inox (cană termos pentru băuturi calde sau reci) + pai din metal 

Concepută atât pentru băuturi calde, cât și pentru băuturi reci, cana termos din oțel inoxidabil, cu pereți dubli, vă păstrează băutara preferată fierbinte sau rece ore întregi.

Perfectă pentru ceai sau cafea, precum și pentru băuturi cu gheață, sucuri sau smoothie-uri, cana noastră vă poate însoți oriunde ați merge.

Caracteristici:

✓ pai din metal, inclus

✓ capac cu filet, cu gaură pentru paiul din metal

✓ design modern, cu o culoare atractivă: argintie / aurie, în funcție de model

✓ dublu izolată (menține băuturile calde sau reci până la 6 - 8 ore)

✓ compatibilă cu majoritatea suporturilor auto pentru pahare

✓ produs reciclabil

Dublu izolată
✓ strat interior din inox 304

✓ strat exterior din inox 201

✓ capac fără BPA

AVERTISMENT:

Lichidele fierbinți pot provoca arsuri grave! A nu se umple până la refuz! A nu se introduce în cuptorul cu microunde! A nu se lăsa la îndemâna copiilor când recipientul este umplut 

cu lichid fierbinte! A se feri de îngheț!  A se păstra în poziție verticală! În caz contrar există riscul ca lichidul să se scurgă prin gaura din capac. Capacul înfiletat previne vărsarea 

accidentală a lichidului, dar nu este etanș!Asigurați-vă că ați înfiletat în mod corect capacul, înainte de a bea! Pentru a evita fermentarea conținutului, nu păstrați băuturi lactate sau 

citrice în recipient mai mult de 12 ore.

Întreținere și utilizare:

Înainte de prima utilizare, curățați toate părțile componente cu apă caldă și săpun.

Nu curățați cu înălbitor sau clor.

Se recomandă doar spălarea manuală a recipientului. A nu se curăța în mașina de spălat vase!



24



Dischete demachiante reutilizabile Fabricate din material 100% natural

Mari, cu diametrul de 10 cm
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Dischete demachiante lavabile și 
reutilizabile
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Dischetele noastre demachiante reutilizabile sunt un produs ecologic de calitate
superioară și sunt gata să fie (re)folosite de nenumărate ori.
• Fabricate din materiale 100% naturale, sunt extrem de moi și plăcute la atingere.
• Sunt triplu-stratificate și confecționate din 70% fibre de bambus și 30% fibre de
bumbac.
• Cu dimensiunea perfectă de 10 cm, sunt suficient de mari pentru a asigura o curățare
minuțioasă și eficientă dar în același timp suficient de mici pentru a fi luate oriunde te-ai
duce.
• Setul a fost special conceput pentru o curățare în două etape:
1) dischetele negre sunt excelente pentru curățarea celor mai rezistente tipuri de
machiaj: rimel, ruj, fond de ten și machiaj pentru ochi.
2) dischetele albe curăță ușor și exfoliază pielea, îndepărtând toate impuritățile rămase și
conferă o senzație de prospețime și strălucire.
• Sunt potrivite pentru orice tip de ten și sunt perfecte pentru utilizarea de zi cu zi.
• Pachetul conține și un săculeț din bumbac.
• După folosire, așezați dischetele în săculețul de bumbac și spălați-le cu sarcina obișnuită
de rufe la 30-40° C. Se recomandă clătirea dischetelor înainte de introducerea lor în
mașina de spălat.



Fiecare cutie conține un săculețdin bumbac + trei dischete negre și trei dischete albe. 

Dischetele sunt triplu-stratificate și confecționate din 70% fibre de bambus și 30% fibre de bumbac.
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*Nou*! Acum ambalate și separat, în seturi de
5 dischete albe sau 5 dischete negre
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Bețișoare cosmetice din bambus și 
bumbac - 400 bucăți

Pachetul nostru original, cu design hexagonal, a fost special
conceput nu numai pentru a fi atractiv, dar și pentru a oferi
cel mai bun raport preț - calitate.

Cutia din hârtie reciclată, conține 400 de bețisoare din
materiale de calitate superioară:

- bețișoarele din bambus „Moso” sunt nu doar flexibile, dar
și mult mai rezistente decât bețișoarele cosmetice din
hârtie, care nu fac față bine mediilor umede.

- capetele sunt confecționate din bumbac 100% natural,
moale și super-absorbant, pentru uz medical.

Ideale pentru omulțime de întrebuințări:

• igienă personală - eliminați cu ușurință acumularea de
ceară din urechi

• îngrijire personală - perfecte pentru curățarea rănilor

• cosmetică - îndepărtarea machiajului sau aplicarea de
creme de față

• ingrijirea bebelușilor

• îngrijirea animalelor de companie

• artă și lucru manual

• curățarea diferitelor obiecte casnice, de colecție sau
electronice
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Nou! Acum disponibile și în cutii de 100 de bucăți
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Periuțe interdentare 
din bambus
Prețuri pentru distribuitori



Periuțe interdentare din bambus
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• Momentan, singura alternativă ecologică la periuțele din plastic

• Cu mâner din bambus „Moso”, pentru o utilizare practică și
confortabilă

• Confecționate din materiale de cea mai bună calitate:

- Peri DuPont, cu absorbție redusă a apei, care mențin periuța igienică

- Oțel inoxidabil german, pentru o utilizare repetată de lungă durată

• Ideal pentru persoanele cu implanturi, coroane, punți și bretele
dentare

• Îndepărtați cu ușurință resturile alimentare și tartrul din locurile în
care periuțele de dinți obișnuite și ața dentară nu ajung, asigurându-vă
că dinții vor rămâne albi, curați și sănătoși

• Cea mai bună „armă” împotriva bacteriilor care cauzează carii și
gingivită

• Fiecare cutie conține 5 periuțe interdentare ecologice, din bambus

• Disponibile în următoarele dimensiuni:

• 0,7 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm

• AVERTISMENT! Acest produs a fost creat pentru a fi folosit doar de
către adulți. A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor!



Periuțe de dinți ecologice, din bambus
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Super White
Confortabilă și ușor de utilizat

Premium Edition (medium soft)

O periuță de dinți ecologică, ambalată
individual într-o cutie de hârtie de calitate
superioară și în aceeași măsură ecologică.

Design-ul ondulat al filamentelor,
„îmbrățișează” suprafața gingiilor,
îndepărtând eficient tartrul și bacteriile.

O alegere care garantează calitate și
transformă o activitate banală precum
spălatul pe dinți într-o experiență plăcută și
confortabilă.
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Super Black
Ecologică și ergonomică
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Premium Edition (medium soft)

- cu un mâner elegant din bambus, tratat
termic și rezistent la apă

De esență mai tare decât lemnul,
bambusul este mai rezistent și în același
timp mai bun pentru sănătatea
dumneavoastră decât orice fel de plastic.



Premium
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» Confecționate cu materiale ecologice care curăță și albesc
dinții într-un mod natural și eficient.

» Mulțumită perișorilor impregnați cu cărbune activ,
utilizarea zilnică pe termen îndelungat asigură dinți mai
albi, mai curați și gingii mai sănătoase.



„Kids”
Periuța ecologică perfectă
pentru copii! ☺

Mânerul ușor curbat oferă un control
ferm asupra periuței, ușurând spălatul pe
dinți pentru cei micuți.

Evitați expunerea copiilor la chimicalele la
care ar fi dealtfel expuși dacă ar folosi
periuțe din plastic.

*ATENȚIE!!! A nu se folosi de către copiii
cu vârsta sub 6 ani decât la recomandarea
medicului stomatolog sau a medicului de
familie.*
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Junior
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» Capătul foarte mic și filamentele extrem de fine, fac această periuță
de dinți pentru copii cu adevărat unică.

» Este probabil peria de bambus cu cei mai fini peri de pe piață.

» Mânerul rotunjit care reduce presiunea la minim, va proteja gingiile
sensibile și prețiosul smalț dentar al „celor micuți”.

» Astfel „sarcina” de a peria dințișorii va fi mult mai puțin stresantă nu
doar pentru copilul tău, ci și pentru tine. ;)

» Pur și simplu cea mai bună periuță de dinți pentru „începători”☺

» *ATENȚIE!!! A nu se folosi de către copiii cu vârsta sub 6 ani decât la
recomandarea medicului stomatolog sau a medicului de familie:*
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Ergonomic

» Cu un mâner neted și un design elegant, modelul „ERGONOMIC” vă va
oferi o senzație de relaxare și confort.

» Liniile sale au fost special concepute sub într-o formă super-ergonomică
pentru a se potrivi perfect cu conturul palmei.

» Oferă astfel un control excelent asupra periei.

» Perii moi curăță dinții într-un mod eficient și în același timp masează și
protejează gingiile delicate, sensibile.

» Modelul „ERGONOMIC” oferă cea mai bună modlitate de a elimina în
siguranță petele de cafea, ceai și tutun în cel mai natural mod posibil.



Expert
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» Mânerul frumos lucrat ajută la poziționarea periuței de dinți în
unghiul corect, în timp ce capătul compact ajută la accesarea cu
ușurință a tuturor zonelor gurii.

» Cu un mâner extrem de ușor, tratat termic și rezistent la apă, cu peri
impregnați cu cărbune activ și cu un capăt mic dar extrem de eficient,
modelul „EXPERT” oferă cel mai bun mod de a elimina tartrul și
acumularea bacteriilor chiar și din zonele cele mai greu accesibile.

» Disponibile acum la cel mai bun raport preț - calitate!☺
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Professional

» Igienă dentară profesională de cea mai bună calitate.

» Mânerul rotund a fost special conceput pentru a reduce la minim
presiunea asupra dinților în timpul spălării, iar perii moi curăță cu
gingășie gingiile, fără a le irita sau zgâria.

» Perișorii impregnați cu cărbune activ ajută la combaterea
bacteriilor care provoacă respirație neplăcută iar ca urmare,
folosirea pe timp îndelungat ajută la protejarea și întărirea
smalțului dentar.
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Premium – Pachet dublu

» Îmbunătățiți-vă aspectul dinților în mod natural și
responsabil!

» Periuțele noastre de dinți sunt soluția perfectă
pentru a obține o sănătate dentară excelentă,
protejând în același timp mediul înconjurător

» Fabricate doar cu materiale ecologice care pot fi
reciclate sau compostate în siguranță

» Ambalate convenabil într-o cutie dublă, păstrați o
periuță acasă și una la birou, astfel încât să puteți
menține o igienă dentară sănătoasă și după prânz.



Expert - Pachet dublu
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» Un cadou perfect pentru o „familie ecologică” sau pentru
prietenii dumneavoastră „ecologici”.

» Uitați de bine-cunoscutul clișeu american „șosete pentru
Crăciun”! De ce să nu ne adaptăm la ceva puțin mai „autohton”, 
de genul „periuțe de dinți pentru Crăciun”? :)

» Lăsând gluma la o parte, acesta va fi un cadou excelent pentru
părinți, cupluri, prieteni și vegani. Va fi cu siguranță de efect
asupra celor care se străduiesc să ducă un stil de viață sănătos și
ecologic.
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Ladies' & Gentlemen's VIP Club

» Acest set de periuțe de dinți este cadoul perfect pentru orice
cuplu care vrea să trăiască un stil de viață ecologic.

» Fiecare periuță are o culoare diferită pe mâner (roz pentru „Ea” și
auriu pentru „El”), astfel încât fiecare să își poată distinge periuța.

» De asemenea, un cadou excelent pentru Ziua Îndrăgostiților! ;)

Professional - Pachet dublu



Nu sunteți siguri care periuță e cea mai bună?

Vă înțelegem perfect! ;)

Oferim atât de multe opțiuni excelente, încât devine cu adevărat
dificil să alegeți una! :)

Cu noi, puteți fi siguri că indiferent ce alegeți, e o achiziție
perfectă!

Dar dacă sunteți într-adevăr indeciși, atunci acest set este cea
mai bună opțiune.

Cu o periuță din gama „ERGONOMC” și una din gama
„EXPERT”, aceasta este cea mai bună alegere pentru utilizarea
zilnică.

Vă va ajuta să vă împrospătați respirația, să vă albiți dinții, să
împiedicați dezvoltarea cariilor, să îndepărtați tartrul și petele
dentare și să asigurați sănătatea gingiilor.

Este alegerea ideală pentru a vă ajuta să obțineți un zâmbet
frumos, alb și sănătos!☺

Ergonomic + Expert
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Set „Family”
Alegereaperfectă dacăaveți nevoie de periuțe
ecologice pentru fiecaremembrual familiei

Premium Edition (medium soft)

Fiecare cutie conține 4 periuțe de dinți
colorate individual, așa că nu există niciodată
nicio îndoială care periuță aparține fiecăruia:

- două periuțe pentru adulți (una cu peri albi și
una cu peri negri)

- două periuțe pentru copii (una cu peri albaștri
și una cu peri galbeni)

Ambalaj ecologic, fără pungi inutile de celofan

Cutia de hârtie este 100% reciclabilă și / sau
biodegradabilă
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Suport din bambus pentru
periuță de dinți
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Disponibil în 3 variante: 
„QUEEN” pentru o „regină 
ecologică”, „KING” pentru regele ei 
ecologic, sau doar cu inscripția 
„ILOVEECO.EU”



Mulțumim
iloveeco.eu 

+421 902 375 117
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https://iloveeco.eu/
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