
PETITES IDEES 20. PRODUCTES DE NETEJA DE 
LA LLAR A GRANEL
 
La nostra societat produeix grans quantitats 
d’objectes de consum, molts d’ells innecessaris, que 
gairebé mai estan pensats per ser reutilitzats. El 
resultat és un increment desmesurat de la quantitat 
de residus, cada cop més diversificats i capaços 
d’agredir el medi ambient, fins a esdevenir un 
problema molt greu. 

La causa principal de l’augment del pes i del volum de les deixalles són els 
envasos i embolcalls d’un sol ús , sovint fabricats a partir de matèries primeres 
no renovables i difícilment reciclables un cop s’han utilitzat. 

La  solució  a  aquest  gran  volum  de  deixalles  és  complexa  per  variables 
econòmiques, socials i d'hàbits de consum, però sí que podem prendre algunes 
mesures  molt  senzilles  adreçades  a  reduir-ne  la  producció,  com pot  ser  la 
compra de productes a granel. 

Hi ha alguns productes a la Cooperativa Candela que ja comprem a granel: 
fruita  i  verdura,  farines,  pastes,  llavors,  etc.  Però  ara  introduïm  alguns 
productes més: SUAVITZANT DE ROBA A GRANEL, DETERGENT LÍQUID ROBA A 
GRANEL I RENTAVAIXELLES LÍQUID MÀ A GRANEL. 

Productes  de  neteja  a  granel  a  la  comanda 
setmanal

• Detergent líquid de roba a granel. PREU: 4.36 €/litre

Apte per temperatures baixes (30 – 40 °C) i  roba fosca.  La seva 
eficàcia depèn menys de la duresa de l'aigua pel qual són aptes per 
aigües més dures.

Ingredients: Sabó d'oli de colza, agents tensioactius de sucre, sulfats 
d'alcohols  greixosos  de  coco,  alcohol  vegetal,  oli  essencial  de 
lavanda, suplements balsàmics, aigua activada. 
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• Rentavaixelles líquid mà a granel. PREU: 2.61 €/litre

Rentavaixelles per fregar a mà, recomanat per persones amb 
pell sensible.  Ingredients: Agent tensioactiu de sucre, sulfats 
d'alcohols  de  coco,  alcohol  vegetal  (etanol),  oli  essencial 
d'herba de llimona, aigua activada.

• Suavitzant roba a granel. PREU: 2.87 €/litre

El suavitzant de roba SONETT ajuda a treure les restes de detergent, 
suavitzar els teixits i tornar els colors originals de la roba.

Sense agents tensioactius catiònics. 100%biodegradable.

Dosificació: Per 5kg de roba posar 40 ml de suavitzant en el calaixet 
de  la  rentadora.  També  es  pot  afegir  unes  gotes  d'oli  essencial 
(romaní, llimona, etc.).

Ingredients:  àcid  cítric  pur  en qualitat  alimentària,  alcohol  vegetal 
(etanol), aigua activada.

Com ho podem demanar? Recollida d'envasos nets

Tots/es aquelles que tingueu pots d'aquests productes en els  formats petits 
d'1l, 1,5l o 2l podeu rentar-los i portar-los a la Cooperativa. Hi ha una caixa sota 
el prestatge dels productes de Drogueria per tal que els pugueu deixar allà. 

La comanda la podeu fer a l'aplicatiu, comanda setmanal, apartat de drogueria 
i buscar els productes abans esmentats. 

Per més informació: 

http://biobio.es/
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