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Hygieniskt ren tvätt utan tvättmedel 
som främjar hälsa och miljö

TVÄTTBOLL
med EM keramik



Tvätta utan kemikalier - gynna hälsa och miljö
Säg hejdå till aggressiva kemikalier, för de fem olika keramiska kulorna och 
rören i tvättbollen ger naturligt ren tvätt. 

• Lätt smutsad tvätt blir ren vid 30–40 ° C
• Tvättbollen kan ersätta tvättmedel och också spara el och vatten 
• Tar bort lukt och lätta fl äckar
• 3–5 års livslängd på ca 1000 tvätt cykler
• Fri från BPA och PVC 
• Ingen doft
• Bleker inte tvätten
• Inga skadliga rester
• Passar alla tygtyper
• Allergivänlig  

Effektiv
De speciellt utvecklade keramiska pärlorna och rören förbättrar tvätteffekten 
tack vare dess molekylära interaktionen med vattnet och förbättrad neutralise-
ring av syreföreningar. Tvättbollen tar effektivt bort smuts och lukt vid 30–40°C 
men kan även användas för temperaturer upp till 95°C. 

Skonsam och naturlig
De keramiska pärlorna och rören innehåller inga kemikalier utan är gjorda av 
lera som behandlats med effektiva mikroorganismer. Den bleker inte tvätten 
och lämnar inte heller några skadliga rester. Tvättbollen passar alla tygtyper. 

Miljövänlig
Att tvätta utan kemikalier ger en positiv påverkan för reningsverk och miljö. När 
tvättbollen är ”färdigbrukad” så kan keramiken grävas ner i trädgården som 
jordförbättring och plastbollen kan återvinnas. 

Ekonomisk
Tvättbollen kan användas till ca 1000 tvättar vilket ger en livslängd på 3–5 år 
och en kostnad på ca 35 öre per tvätt.

Allergivänlig
Tvättbollen innehåller inga kemikalier och inga tillsatta doftämnen och är därför 
lämplig för allergiker.

Användning
Före första tvätten: 
Fyll tvättbollen med de medföljande pärlorna och rören
stäng öppningen med locket (t.ex. med en skruvmejsel)

Användning:
Följ instruktionerna på tvättrådsetiketten! 
Förbehandla envisa fl äckar med t.ex. galltvål. Lägg tvätt och tvättboll i maski-
nen och starta tvättprogrammet. Fyll inte tvättmaskinen mer än 3/4 full med 
tvätt. Tvättbollen fungerar mer effektivt om den har mer plats att rotera.

Tips: Lägg tvättbollen i solen i cirka 2 timmar var tredje månad.

Innehåll
Keramiken i tvättbollen består av:

• keramiska rör med MikroVeda effektiva mikroorga-
nismer

• långt infraröda pärlor, alkaliska pärlor, turmalinpär-
lor, negativa jonpärlor

keramiska rör med MikroVeda effektiva mikroorga-

långt infraröda pärlor, alkaliska pärlor, turmalinpär-



”Kemikalier är ett stort problem för naturen och för vår 
hälsa. Det är en av våra största miljöutmaningar, som det 
gäller skaffa lösningar för. Med tvättbollen kan man tvät-
ta utan att riskera att kemikalier påverkar vår hälsa eller 

kommer ut i naturen. Hjälp till du också, det är vår 
framtid, vår luft och vårt vatten.”

Stephan Commer, grundare av Orgo-Germanika

EM kan användas nästan överallt, köp eller läs mer på vår hemsida. 

Ett koncept för friskare människor 

Orgo-Germanika erbjuder fl er produkter som beprövats genom studier och be-
visats fungera för bättre hälsa. Fråga gärna om mer information. 

Telefon: 072 848 33 75
Mail: info@orgo-germanika.com

www.orgo-germanika.com
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