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tratamento 100% à base de plantas contra os ácaros do pó

Ácaros do pó.
Loucos pelas
nossas camas.
Falar de ácaros do pó é falar de camas.
Obviamente. Em primeiro lugar, os ácaros
do pó gostam de comer as células mortas
da pele dos humanos, abundantemente
presentes nas nossas camas e nos móveis.
Mas, além disso, as alergias provocadas
pelos ácaros do pó – espirros, comichões,
olhos lacrimejantes,... - podem também
contribuir para comprometer gravemente
o ritmo do sono. É por isso que o problema
deve ser combatido logo na sua origem: na
cama.
GREENFIRST® é a nossa arma secreta na
batalha contra este tipo de pragas: amigo
do ambiente, eficaz E hipoalergénico!
Greenfirst
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O SEGREDO DE COZINHA DA MÃE NATUREZA

Geraniol. O
Componente
100% Biológico
O componente ativo de Greenfirst é uma
variedade específica de Geraniol, um
componente primário dos óleos vegetais,
extraído principalmente da Palmarosa.
Desde a Antiguidade que o óleo de
Palmarosa é conhecido pelas suas fantásticas
propriedades. E por uma boa razão: além do
seu odor agradável, o Geraniol é conhecido
pelas suas propriedades inseticidas,
antibacterianas e anti-inflamatórias. Isso
faz dele o produto perfeito para o controlo
natural das pragas, além de apresentar uma
baixa toxicidade.
stellinigroup.com

SEGURO E
SAUDÁVEL
AMIGO DO AMBIENTE

HIPOALERGÉNICO

Uma solução amiga do
ambiente, composta por
microrganismos
100% naturais.

A Solução
Limpa &
Duradoura.

Um estudo realizado sob controlo
dermatológico pelos laboratórios IDEA,
avaliou a capacidade de sensibilização
de GREENFIRST® sobre a pele. Os
resultados do estudo demonstram
que o tratamento com Greenfirst ® é
hipoalergénico.

NÃO MIGRADOR
BIODEGRADÁVEL
O tratamento GREENFIRST® apresenta uma
biodegradabilidade intrínseca final superior
a 95%. O fabricante tem uma política de
tolerância zero quanto a componentes
com efeitos suspeitos para a saúde: sem
disruptores endócrinos, metais pesados,
produtos mutagénicos, microcápsulas
químicas ou nanotecnologias.

STANDARD 100
Greenfirst

Não se encontra nenhum poluente ativo
na água de lavagem dos têxteis tratados: a
substância ativa não é migradora.

LAVÁVEL E DURADOURO
105°F

Este tratamento anti-ácaros do pó mantémse eficaz mesmo após 30 ciclos de lavagem
doméstica a 40°C, em tecidos de algodão.

GREENFIRST possui a certificação OEKO-TEX® Standard 100, de todas as classes. Não contém pesticidas tradicionais,
disruptores endócrinos, nem microcápsulas químicas, formaldeído ou substâncias idênticas. Satisfaz os requisitos de higiene
(lista negra) definidos por reconhecidos especialistas e pelas mais respeitadas ONGs.
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Greenfirst numa Casca de Noz
Greenfirst é um produto limpo, de ação
duradoura e com eficácia comprovada

Desempenho
ao longo do tempo

Reduz os efeitos
alérgicos dos ácaros do
pó doméstico

Produto biológico, amigo
do ambiente

Lavável a 40°C
(104° F)

Europa | Itália
Stellini Textile Group
T +39 0331072501
info@stellinigroup.it

Europa | Espanha
Stellini Iberica
T +34 963213340
iberica@stellinigroup.com

Rússia
Stellini. Reino Unido
T + 7 4932932969
infoweb@stellinigroup.ru

EUA
CT Nassau Mattress Tape
T +1 3365700091
eric@ctnassau.com

América do Sul | Argentina
Jacquard Textile América do Sul
T +54 11 4238-2451
administracion@jacquard-textile.ar

Ásia | China
Jacquard Textile Ltd.
T +86 15989517319
shine@jacquard-textile.com

Ásia | Tailândia
Jacquard Textile (Asia) Ltd.
T +66 32446864
sales@jacquard-textile.com

Ásia | Índia
Jacquard Fabrics India
+91 9865935935
mail@jacquardfabrics.in

Não provoca
irritação cutânea

Mais informações,
info@stellinigroup.com
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