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SÓC ZERO WASTE:
EL BANY

30%

Per cabells secs, grassos, arrissats,
encrespats, per infants, per cuirs
cabelluts sensibles.... 

ACONDICIONADOR
SÒLID

Reduir els residus no
és incompatible
amb uns cabells

sedosos i ben
hidratats. 

3%90%

PASTA
 DE DENTS

SABÓ SÒLID
Els sabons sòlids no només suposen un
gran estalvi de residus, també estan
formulats amb ingredients més 

Dels envasos
reciclables fan

cap al contenidor
groc

Segueix-nos a Instagram, Facebook i Youtube
@niuzerowaste 

I al nostre web www.niuzerowaste.com

XAMPÚ SÒLID

DESODORANT
SÒLID
El desodorant és un
altre imprescindible en
la nostra higiene diària. 

respectuosos amb
el medi i amb la
nostra pell. Cuida't
a tu i al món amb
ells.

La gama de
xampús sòlids
és amplisima i
s'adequa  totes
les necessitats

Digues adéu tots els pots i potets de
la teva dutxa i cuida la teva melena

amb els acondicionadors sòlids. 

I en la seva versió convencional
són una font de residus plàstics i
de tòxics per al medi ambient i per
al nostre organisme.  

D'envasos
reciclats no

s'acaben reciclant

Dels envasos
reciclables es

reciclen realment

PERÒ SI RECICLO JA N'HI HA PROU,
NO? 

CREMA
CORPORAL
Sí, les cremes hidratants sòlides
també són una realitat que et pot
acompanyar en la teva rutina diària.

RASPALL DE
DENTS

ESPONJA DE
LUFFA

T'has fixat mai en la quantitat de plàstic
que embolcalla la pasta de dents
convencional? 
El dentifrici
sòlid és
l'alternativa! 

Aquest és, segurament, el producte
zero waste més conegut. Ser una
alternativa als 300 raspalls de plàstic
que fa servir un adult durant la seva
vida bé s'ha de valdre una mica de
fama! 

Si t'agrada netejar-te amb esponja aposta
per les esponges vegetals de luffa 100%

biodegradables.
 


