
TØJVASK MED REN SAMVITTIGHED



  2   



3   

I en dansk husstand med to voksne og to børn vaskes der i 
 gennemsnit syv vaske ugentligt. Det svarer til 25 plastikdunke 
med flydende vaskemiddel om året. Da vi fandt ud af det, 
 besluttede vi os for at finde et plastikfrit og skånsomt alternativ 
- og det var her, vi stødte på sæbebær. Det blev begyndelsen på 
vores mærke Care by Nature.

Vores naturlige og effektive vaske-sortiment erstatter 
kemiske  vaskemidler, skyllemidler og pletfjernere. Med en 
 gennemsnitlig pris på 0,55 kr. pr vask er vores sæbebær et af 
de billigste  vaskemidler på markedet. I kombination med vores 
 uldtørrekugler, som skærer op til 50 % af tørretiden (og dermed 
strømforbruget), har vi fundet løsningen på at vaske tøj på en 
måde, som både er budget- og miljøvenlig.

Vi kalder det for tøjvask med ren samvittighed.

MILJØ- OG BUDGETVENLIG VASK
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Som mor til to drenge og 
 hustru til en mand med al 
slags allergi, kan jeg virkelig 
varmt anbefale de skønne 
sæbebær. Vi bruger dem 
til at vaske alt vores tøj, 
 sengetøj, håndklæder osv. 
 - Szhirley

”
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SÆBEBÆR

Sæbebær er et naturligt og bæredygtigt alternativ til traditionelt 
vaskemiddel. Skallerne indeholder de naturlige sæbestoffer 
 saponiner, som skummer op i kontakt med vand og vasker dit tøj 
rent. 

Antibakterielle 
Allergivenlige
Økonomiske (1 vask koster i gns. 0,55 kr. ved køb af 1 kg. 
 sæbebær)
Drøje i brug (1 kg sæbebær rækker til 360+ vaske)
Plastikfri og komposterbare
Socialt ansvarligt fremstillet
Gode til vask af uld, silke og andre delikate materialer
Indeholder ikke kunstige kemikalier, parfume, blegemidler 
eller optisk hvidt

EGENSKABER

SÅDAN BRUGER DU SÆBEBÆR:

Placerér hvad der svarer til skallerne fra 5 hele bær i den 
 medfølgende lille bomuldspose. Luk posen med en knude 
og læg posen i vasketromlen sammen med tøjet. Start din 
 vaskemaskine og vask som du plejer.
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Sæbebær kan bruges til at 
lave hjemmelavede sæber 
til husholdning og personlig 
pleje. Det er nemt og både 
 miljø- og  budgetvenligt.
Find vores opskrifter i vores 
 opskriftshæfte eller på  www.
carebynature.dk/opskrifter

TIP! 
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Jeg har brugt sæbebær til 
tøjvask og i hjemmelavede 
rengøringsmidler i over to 
år. Jeg sparer både penge 
og undgår skadelig kemi og 
plastikemballage. Jeg er fan! 
- Rikke

”
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VASKEDUFTE

Når du vasker tøj med sæbebær, er duften neutral. Derfor har vi 
udviklet to aromaterapeutiske vaskedufte til dem, der ønsker en 
mild duft til vasketøjet. Vaskeduftene er lavet af 100 % æteriske 
olier, som alle er Ecocert-certificerede. 

Dryp 4-5 dråber af vaskeduften på den lille pose med sæbebær, 
inden du lægger den i maskinen.

Forest Fresh er baseret på friske toner af fyr og rosmarin som 
 indenfor aromaterapien er kendt for deres opkvikkende og 
 rensende effekt. Derfor er Forest Fresh især skøn at bruge på dit 
tøj og dine håndklæder.

Summer Garden er inspireret af sommerlige køkkenhaver 
blandet med duften fra lavendelbede. Lavendel er indenfor 
 aromaterapien kendt for at være beroligende, så vi anbefaler 
især Summer  Garden til dit sengetøj.
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”Jeg vasker sjældent i 
 parfumerede produkter, så 
 vaskeduftene fra Care by 
Nature er et hit i stedet for 
skyllemiddel
- Ida Benedicte
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ULDTØRREKUGLER
Vores uldtørrekugler skærer tørretiden i tumbleren ned med op til 
50 % grundet deres fugtabsorberende egenskaber. De  mindsker 
statisk elektricitet og krøl og er især gode til dyner og jakker. 

Ønsker du duft til dit vasketøj, kan du dryppe et par dråber af 
vores vaskeduft på kuglerne, inden de kommer i tumbleren med 
vasketøjet.

NATURLIG PLETFJERNER

Vores naturlige og effektive pletfjerner er skabt som et 
 supplement til vores sæbebær - pletfjerneren fjerner naturligt og 
skånsomt de få genstridige pletter, som sæbebærrene ikke kan 
tage. 

Gør stiften våd med vand til den bliver cremet og kan påføres 
 pletten. Stiften skal forblive våd under anvendelse. Lad 
 pletfjerneren sidde i 20 minutter, inden tøjet lægges i blød i 1-2 
timer. Vask herefter som normalt. 

Pletfjerneren indeholder kun udtræk af kokos og sæbebær og 
håndlaves i Fredericia af en kvindelig iværksætter.
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”Den lille genistreg af en 
pletfjerner er gået hen og 
blevet uundværlig i vores 
hjem.
- Anna
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ANSVARLIG PRODUKTION OG 
BÆREDYGTIGE INVESTERINGER

Vores vaskedufte og pletfjerner produceres i Danmark af lokale 
iværksættere, og vores sæbebær og uldkugler produceres 
socialt ansvarligt i Nepal, hvor de er med til at skabe indkomst for 
over 125 familier i Himalayabjergene.

Ansvarlighed - både ift. klima, miljø og mennesker - er en 
 grundværdi i vores virksomhed. Care by Nature er realiseringen 
af vores drøm om at skabe grøn vækst ved både at investere i 
små danske iværksættere og ved at skabe arbejdspladser i en af 
verdens fattigste regioner. Vores produkter og deres emballage 
er altid plastikfri og er udviklet til at kunne komposteres eller 
 genanvendes efter brug.

På vores Instagram-profil @bleschu.dk deler vi historier fra 
vores grønne iværksætterrejse med alt hvad den byder på af 
 udfordringer og sejre - vi håber, du har lyst til følge med og 
sammen med os lære mere om bæredygtighed og ansvarlig 
produktion.
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Følelsen af at vaske og gøre 
rent med naturens egne 
 ressourcer, helt uden om 
 industriens kemi,  emballage 
og anden indvirkning er 
 fantastisk. Jeg har brugt 
 sæbebær i små 5 år og 
 kommer aldrig til at bruge 
 andet.
- Charline

”
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Vores produkter kan findes i butikker over hele landet - find din 
 lokale forhandler på www.carebynature.dk/find-din-forhandler 

FØLG OS HER :

@bleschu.dk Bleschu

DELTAG I FÆLLESSKABET

Vær med i vores fællesskab, hvor vi deler tips om bæredygtig og 
ansvarlig livsstil, naturlig vask, opskrifter og meget mere.

FIND OS I DIN DAGLIGVAREBUTIK




