
Výrobce Zielonka Rb Group Henkel Rossmann Dm drogerie Reinex AEG 

Produkt Diswasher 
Classic 

Finish 
Citrus Deo 

Somat Deo 
Duo-Perls Domol Deo Denk mit 

Citrus Deo 
Green Apple 

Deo Duftzitrone 

Cena EU 15,95 € 1,45 € 1,85 € 0,89 € 0,85 € 2,05 € 4,99 € 

Efekt/působení 
Nerezová

ocell 
Chemické

látky 
Chemické

látky 

Životnost
5475

cyklů  
(15 let) 

60 cyklů 60 cyklů 60 cyklů 60 cyklů 120 cyklů 100 cyklů 

Šetrný k přírodě 

Možnost
plnění 

Neutralizace
 pachu

Překrytí
pachu 

Znečišťující
přírodu
  
Vhodný
pro alergiky

 
Dráždí pokožku 

Bez přidané
chemie

Vliv na odpadní
vody   

náklad za 1 rok 15,95 € 8,83 € 11,25 € 5,42 € 5,18 € 6,24 € 18,21 € 

náklad za 3 roky 0 € 26,46 € 33,76 € 16,25 € 15,51 € 18,71 € 54,65 € 

náklad za 5 let 0 € 44,10 € 56,28 € 27,07 € 25,86 € 31,18 € 91,07 € 

náklad za 10 let 0 € 88,21 € 112,55 € 54,15 € 51,71 € 62,35 € 182,14 € 

náklad za 15 let 0 € 132,31 € 168,81 € 81,21 € 77,56 € 93,53 € 273,20 € 

Air freshener dishwasher classic 

*Poznámka: za předpokladu každodenního používání 

Chemické
látky 

Chemické
látky 

Chemické
látky 

Chemické
látky 



Air freshener dishwasher classic 
Neutralizér pachu do myčky 

• konvenční osvěžovače do myčky se skládá z různých chemikálií? Mnoho z těchto látek je

škodlivé pro životní prostředí, dráždí pokožku a může obsahovat toxické složky. Dále,

tyto látky mají negativní vliv na čištění odpadních vod. Napadají přírodní vody a

ovlivňují nebo poškozují vodní život. Také je obtížné je biologicky rozložit.

• obsahují také vosky, aromatické látky (rozpouštědla), sírany, jakož i vonné látky a barviva.

• nezvyšují čistotu myčky, ale pouze zakrývají pachy?

• chemikálie a barviva deodorantů často přenášejí svou „vůni“ na předměty v myčce na nádobí? Talíře,

sklenice nebo skladovací nádoby, zejména plastové výrobky, absorbují pachy a předávají je do jídla.

• použité chemikálie tupí např. nože a během používání je nepříjemně pískují.

• „Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)“ výslovně varuje před použitím
deodorantů pro myčky nádobí?

 Znečišťují vodní útvary a životní prostředí, jsou zdraví škodlivé
 a působí negativně na životní prostředí. Nenahrazují pravidelné čištění.

Věděli jste, že…

• Permanentně neutralizuje pachy

• Nepřekrývá zápach chemickými látkami

• Bez přidané chemie – šetrný k přírodě

• Neobsahuje: chrome, nikl, olovo, kadmium, hliník

Splňuje § 31 německého zákona o potravinách a 

spotřebním zboží (LMBG)

• Žádné bolesti hlavy nebo nevolnost

• Šetří peníze, nikdy není třeba vyměňovat
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