
KOSTKA DERMATOLOGICZNA, ANANAS I KOKOS, BOGATA FORMUŁA, 
DO KAŻDEGO RODZAJU SKÓRY, ZAMIAST MYDŁA, TOOFRUIT

EAN: 3760210760275
Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl

Certyfikowana, ekologiczna kostka dermatologiczna, opracowana specjalnie 
z myślą o dzieciach, o bardzo dobrej tolerancji w przypadku skóry 
wrażliwej. Do mycia twarzy i ciała. Nie zawiera mydła - delikatnie oczyszcza, 
nie wysuszając skóry. Wzbogacona masłem shea oraz olejami rycynowym, 
ze słodkich migdałów i kokosowym. Odżywia i zmiękcza. 100% składników 
pochodzenia naturalnego, 20% składników z upraw ekologicznych. 
Sposób użycia: Zwilżyć kostkę w dłoni, umyć ciało powstałą pianą i spłukać. 

Powyżej 3 roku życia. Testowana na skórze wrażliwej pod kontrolą 
dermatologiczną. Tylko do użytku zewnętrznego. Nie połykać. 
Unikać kontaktu z oczami.



KOSTKA DERMATOLOGICZNA, TRUSKAWKA I MALINA, BOGATA 
FORMUŁA, DO KAŻDEGO RODZAJU SKÓRY, ZAMIAST MYDŁA, 
TOOFRUIT

EAN: 3760210760268
Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl

Certyfikowana, ekologiczna kostka dermatologiczna, opracowana specjalnie 
z myślą o dzieciach, o bardzo dobrej tolerancji w przypadku skóry 
wrażliwej. Do mycia twarzy i ciała. Nie zawiera mydła - delikatnie oczyszcza, 
nie wysuszając skóry. Wzbogacona masłem shea oraz olejami rycynowym, 
ze słodkich migdałów i kokosowym. Odżywia i zmiękcza. 100% składników 
pochodzenia naturalnego, 21% składników z upraw ekologicznych. 
Sposób użycia: Zwilżyć kostkę w dłoni, umyć ciało powstałą pianą i spłukać. 

Powyżej 3 roku życia. Testowana na skórze wrażliwej pod kontrolą 
dermatologiczną. Tylko do użytku zewnętrznego. Nie połykać. 
Unikać kontaktu z oczami.



Woda perfumowana dla dzieci, JABŁKO, 
KWIAT POMARAŃCZY I WANILIA, Toofruit

EAN: 3760210763696

Certyfikowana, ekologiczna woda perfumowana dla dzieci, 
stworzona w 100% na bazie zapachów naturalnych. Bez alkoholu i 
olejków eterycznych. Testowana dermatologicznie. Certyfikowana 
zgodnie ze standardem COSMOS ORGANIC. 
Powyżej 3 roku życia.  Przed użyciem wstrząsnąć. Unikać kontaktu 
z oczami. Nie rozpylać pod pachami. Nie połykać. Nie kłaść butelki i 
nie wystawiać jej na działanie ciepła.  
99% składników pochodzenia naturalnego
30% składników z rolnictwa ekologicznego

Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl



Woda perfumowana dla dzieci, BRZOSKWINIA, 
LAWENDA I WERBENA, Toofruit

EAN: 3760210763719

Certyfikowana, ekologiczna woda perfumowana dla dzieci, 
stworzona w 100% na bazie zapachów naturalnych. Bez alkoholu i 
olejków eterycznych. Testowana dermatologicznie. Certyfikowana 
zgodnie ze standardem COSMOS ORGANIC. 
Powyżej 3 roku życia. Przed użyciem wstrząsnąć. Unikać kontaktu 
z oczami. Nie rozpylać pod pachami. Nie połykać. Nie kłaść butelki i 
nie wystawiać jej na działanie ciepła.  
99% składników pochodzenia naturalnego
23% składników z rolnictwa ekologicznego

Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl



Woda perfumowana dla dzieci, JEŻYNA, CZARNA 
PORZECZKA I RÓŻA, Toofruit

EAN: 3760210763702

Certyfikowana, ekologiczna woda perfumowana dla dzieci, 
stworzona w 100% na bazie zapachów naturalnych. Bez alkoholu i 
olejków eterycznych. Testowana dermatologicznie. Certyfikowana 
zgodnie ze standardem COSMOS ORGANIC. 
Powyżej 3 roku życia. Przed użyciem wstrząsnąć. Unikać kontaktu 
z oczami. Nie rozpylać pod pachami. Nie połykać. Nie kłaść butelki i 
nie wystawiać jej na działanie ciepła.  
99% składników pochodzenia naturalnego
23% składników z rolnictwa ekologicznego

Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl



SZAMPON NA WSZY DLA DZIECI, DOKŁADNIE OCZYSZCZA WŁOSY 
I SKÓRĘ GŁOWY, TOOFRUIT

Certyfikowany, ekologiczny szampon opracowany z myślą od dzieciach. Jego formuła 
jest inspirowana naturalnymi środkami naszych babć - pomaga w mechanicznym 
usuwaniu wszy i gnid, delikatnie oczyszcza. Organiczny ocet jabłkowy osłabia otoczkę 
gnid i zapobiega ich przyleganiu do włosów. Organiczna woda cytrynowa dzięki 
kwaśnemu odczynowi ułatwia usunięcie tłustej powłoki maski. Sposób użycia: 
CHASSE Ô POUX Toofruit to kompleksowy program do walki ze wszawicą. Użycie 
szamponu to 2 etap. Po zastosowaniu maski na wszy Toofruit zwilżyć włosy i nałożyć 
szampon. Dokładnie umyć je na całej długości, zwracając szczególną uwagę na skórę 
głowy, okolice szyi i uszu. Spłukać ciepłą wodą. Za pomocą grzebienia usunąć pozostałe 
pasożyty. W razie potrzeby po kroku 3 (ocet) powtórz mycie włosów szamponem. 
98% składników pochodzenia naturalnego, 20% składników z upraw ekologicznych.

EAN: 3760210760688Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl

Powyżej 3 roku życia. Przetestowane przez Klub Testerów Toofruit. Tylko do użytku 
zewnętrznego. Nie połykać.Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się do 
oczu spłukać woda. Testowany na skórze wrażliwej pod kontrolą dermatologiczną.



PIANKA DO HIGIENY INTYMNEJ DLA DZIECI, BRZOSKWINIA 
I ALOES, TOOFRUIT

EAN: 3760210760459      
Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl

Certyfikowana, ekologiczna, aksamitna pianka, opracowana z myślą o 
okolicach miejsc intymnych dzieci. Delikatnie oczyszcza nie naruszając 
naturalnej flory bakteryjnej. Wzbogacona prebiotykami. Aloes i woda 
brzoskwiniowa łagodzą podrażnienia i zapobiegają swędzeniu. 99% 
składników pochodzenia naturalnego, 20% składników z upraw 
ekologicznych. Sposób użycia: Wycisnąć dawkę pianki, umyć okolice 
intymne i spłukać wodą. Osuszyć. 
Powyżej 3 roku życia. Testowany na wrażliwej zewnętrznej błonie śluzowej pod 
kontrolą ginekologiczną. Tylko do użytku zewnętrznego. Nie połykać. Unikać 
kontaktu z oczami. Trzymać z dala od źródeł ciepła. Nie kłaść butelki.



EAN: 3760210760091      
Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl

MGIEŁKA DO MYCIA TWARZY DLA DZIECI, BORÓWKI 
I POMARAŃCZE, DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW SKÓRY, TOOFRUIT

Certyfikowana, ekologiczna, owocowa mgiełka, która oczyszcza i odświeża 
twarz. Opracowana z myślą o dzieciach. Nie wymaga spłukiwania. Idealna 
o poranku, aby się rozbudzić. Nie wysusza skóry i nie szczypie w oczy. Z 
orzeźwiająca woda pomarańczową oraz wodą jagodową o właściwościach 
przeciwutleniających. 99% składników pochodzenia naturalnego, 
19% składników z upraw ekologicznych. Sposób użycia: Rano rozpylić 
bezpośrednio na twarz lub na wacik i rozprowadzić. Osuszyć ręcznikiem. 
Powyżej 5 roku życia. Testowana na skórze wrażliwej pod kontrolą 
dermatologiczną. Tylko do użytku zewnętrznego. Nie połykać. 
Przechowywać w temperaturze pokojowej.



EAN: 3760210764853      
Dystrybutor w Polsce: www.eko-dystrybutor.pl

ŻEL DO MYCIA RĄK, OD 6 ROKU ŻYCIA, 
BEZ SPŁUKIWANIA, 60% ALKOHOLU, UZUPEŁNIENIE, TOOFRUIT

Certyfikowany, ekologiczny żel do mycia rąk dla dzieci, bez spłukiwania. Jego 
formuła zawiera 60% alkoholu, co sprawia, że skutecznie myje ręce. Dzięki 
glicerynie i aloesowi nie wysusza skóry. Ręce są czyste, miękkie i pachną 
cytrynowo. 99,9% składników pochodzenia naturalnego, 63% składników z 
upraw ekologicznych. Sposób użycia: Niewielką ilość żelu rozprowadź na 
całej powierzchni dłoni, nie zapominając o przestrzeniach między palcami i 
poczekaj, aż skóra wyschnie.
Dla dzieci od 6 roku życia. Testowany dermatologicznie na skórze wrażliwej. 
Tylko do zewnętrznego użycia. Nie połykać. Unikać kontaktu z oczami. 
Stosować na nieuszkodzoną skórę. Trzymać z dala od źródeł ciepła. 
Produkt nie jest środkiem biobójczym.
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