
 

EKOLOGICZNA WYSPA          

W TWOIM DOMU 

Pragniemy Państwu zaprezentować 

rewolucyjne rozwiązania w dziedzinie 

utrzymania czystości w naszych domach. 

Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie pranie, które nie wymaga proszków, 

płynów do płukania tkanin czy też płynów zmiękczających? Bez chemii, detergentów 

– bezpieczne dla środowiska i bezpieczne dla nas? 

Otóż jest to możliwe dzięki ekologicznym KULOM TURMALINOWYM 

do prania firmy TianDe!  

Pranie naszymi kulami to: 

1. EKOLOGIA 

2. EKONOMIA 

3. BEZPIECZEŃSTWO 

4. EFEKTYWNOŚĆ 

 

Podczas prania EKO kulami włókna 

tkanin nie niszczą się, a kolory nie 

blakną, przywrócony zostaje ich 

kolor, ubrania stają się miękkie i 

elastyczne, nie jest konieczne 

stosowanie płynu do płukania. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycyjne środki piorące - syntetyczne, takie jak proszki, płyny i płatki do 

prania, zawierają środki powierzchniowo czynne i fosforany. Te syntetyczne 

składniki pozostają w tkaninie pomimo płukania. Dalej pozostają w kontakcie z 

naszym ciałem, niszcząc z biegiem czasu naturalną warstwę naszej skóry, 

powodując w konsekwencji różne podrażnienia, wysypki, zmiany alergiczne różnego 

rodzaju i dyskomfort skóry suchej oraz swędzenie.  

W kulach piorących kontakt z 

wodą powoduje równomierne 

oddzielanie się minerałów i jonów o 

ładunku ujemnym, które skutecznie 

usuwają brud z tkanin. Granulki z 

turmalinu w kulach TianDe wytwarzają 

wysokoenergetyczne fale podczerwone, 

które pobudzają częstotliwość wibracji 

wody i tym samym zwiększają moc 

czyszczenia.  

Tylko turmalin ma możliwość emitowania, dalekiego promieniowania 

podczerwonego i charakteryzuje się  niespotykanie dużą zawartością jonów 

ujemnych. To wszystko bez fosforanów, sztucznych barwników, rozjaśniaczy 

optycznych, kompozycji zapachowych, a nawet mydła zapewniają nam kule TianDe.  

Pranie w kulach, czy raczej z ich zastosowaniem, jest przyjazne dla naszego 

zdrowia, środowiska i ubrań. Jest również skuteczne i przyjazne dla naszej kieszeni. 

Turmalin skutecznie usuwa roztocza, a nawet pleśń i grzyby z bielizny czy ubrania, 



ponieważ ma silne działanie antybakteryjne. Dzięki drugiej, niebieskiej kuli ze 

srebrem - neutralizujemy alergeny roztoczy kurzu  i innych pasożytów.  

 

 

Pranie może być bezpieczne dzięki zamianie prania 

chemicznego na fizyczne, które jest oparte na wykorzystaniu 

fizycznych, naturalnych możliwości ekosfery.  

Składniki ekosfery - w 100 % naturalne takie jak : 

1. Turmalin 

2. Zeolity 

3. Rzadkie metale zwiększające przewodnictwo 

elektryczne wody 

4. Srebro koloidalne 

 

 

TURMALIN- jest minerałem, kamieniem półszlachetnym 

wielobarwnym kryształem, który należy do grupy krzemianów.  

Charakteryzuje się wyjątkowo wysokim polem ujemnym, dużą 

zawartością jonów ujemnych i emituje dalekie promieniowanie 

podczerwone. Jest minerałem bardzo rzadkim, który łatwo 

elektryzuje. Ma także silne działanie absorpcyjne, przy lekkim 

podgrzaniu oczyszcza otoczenie z bakterii,  dezodoruje i 

czyści. Nadaje praniu świeży zapach, który kojarzy się z 

górskim powietrzem. 

 

ZEOLITY- minerały z gromady krzemianów w postaci 

kryształków. Są to uwodnione glinko-krzemiany sodu i 

wapnia. Zmiękczają wodę poprzez absorpcję soli wapnia i 

fosforu. Stosowane są jako czynnik zmiękczający wodę w 

kulach piorących. 

SREBRO KOLOIDALNE - ma działanie antybakteryjne. 

Srebro jest naturalnym antybiotykiem, wspomaga 

dezynfekcję wody i oczyszcza ją z bakterii i drobnoustrojów. 

Szklanka wody z kranu  zawiera około 10 mln bakterii, a ta 



sama woda wypita w srebrnym kubku, staje się wodą leczniczą. Srebro ma 

właściwości bakteriobójcze, antywirusowe i przeciwgrzybicze. Jeżeli antybiotyk 

niszczy 6 - 7 szkodliwych bakterii, to srebro niszczy 650 chorobotwórczych 

szczepów bakterii, wirusów i grzybów i pleśni. W przeciwieństwie do 

antybiotyków, srebro nie niszczy dobroczynnej  i potrzebnej flory bakteryjnej. 

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z KUL PIORĄCYCH: 

• Pranie ekosferą, nie niszczy włókien i nie zabiera koloru; 

• Neutralizuje alergeny roztoczy, grzybów i pleśń;  

• Pierze bez chemii, która często podrażnia  i wywołuje zmiany alergiczne; 

• Nie wymaga płynów zmiękczających, ponieważ kule dają efekt miękkości i 

elastyczności; 

• Pierzemy w niskich temperaturach, przez co oszczędzamy na energię;  

• Kule wystarczają na kilkaset prań, co daje dużą oszczędność na proszkach i 

płynach; 

• Bielizna nie wymaga dodatkowego płukania, przez co oszczędzamy na 

wodzie;  

• Pranie za pomocą kul, kosztuje ok. 20 razy mniej, nie licząc płynu  

odkamieniającego, niż pranie chemiczne; 

• Oszczędzamy zdrowie, pieniądze, tkaniny, które się tak szybko nie niszczą i 

spierają  kolory  

• Oszczędzamy środowisko, którego nie zanieczyszczamy; 

• Kule oczyszczają pralkę z kamienia i zapobiegają osadzaniu się kamienia  

• na mechanizmach urządzenia wydłużając żywot pralki i generując 

oszczędności z racji zakupu środka odkamieniającego;  

Drodzy Państwo!!! Jeszcze jedna bardzo ważna 

informacja:  

Za zakup jednego zestawu kul do prania firma 

TianDe  sadzi jedno drzewko. 

 

INNE KULE PIORĄCE 

Zwykle zawierają granulki ceramiczne powstałe w procesie wypalania masy 

minerałowej. Czyli  mają w składzie zeolity – węglan wapnia, węglan sodu . Poza 

tym w skład tych kul wchodzi żywica epoksydowa. Są tanie, ale bez porównania 

mniej skuteczne i to pod każdym względem. Nie posiadają w składzie  dwóch 

zasadniczych składników zapewniających praniu, poza ładnym naturalnym 

zapachem, zabezpieczenia antybakteryjnego i  pełnej czystości. 



EKOLOGICZNY PŁYN DO ZADAŃ 

SPECJALNYCH NA BAZIE ORZECHA 

MYDLANEGO – 144303 

 

Nasz płyn to koncentrat – wystarczy 5 ml płynu na 0,5 l wody – takim 

roztworem możemy myć: 

 naczynia 

 owoce i warzywa 

 podłogi i kafelki 

 lustra i szyby 

 naczynia dla niemowląt 

 

 

5 ml to tyle ile mała łyżeczka do herbaty!! 

Właśnie taką ilość płynu mogą Państwo również 

użyć do zmywarki do naczyń – wystarczy w 

miejsce kapsułki do mycia wlać łyżeczkę Płynu 

do naczyń na bazie orzecha mydlanego!! 

 JEDNA BUTELKA KONCENTRATU – 500ML 

= 

50 LITRÓW PŁYNU DO ZADAŃ SPECJALNYCH 
1 LITR = 1,00 zł (netto) 



Skutecznie myje naczynia, rozpuszcza i 

usuwa tłuszcz, łatwo rozprawia się z przypalonymi 

garnkami  i zabrudzoną kuchenką.  

 

 

 

 

 

 

Nie oddziaływuje negatywnie, a wręcz przeciwnie - chroni ręce 

przed wysuszeniem i zniszczeniem, które jest efektem 

działania chemicznych detergentów podczas zmywania 

naczyń.  

Doskonale usuwa plamy tłuste na ubraniu i dlatego 

nadaje się do zamaczania bielizny poplamionej 

różnego rodzaju tłuszczami.  

Skuteczny również przy zastosowaniu zimnej wody. 

Bardzo łatwo i dokładnie się spłukuje, co ma wpływ 

na zużycie wody.  

Zawiera w składzie dwa naturalne detergenty, 

dzięki temu jego skuteczność w zmywaniu jest tak wysoka.  

 

Są to saponiny , pozyskane z orzecha o największych możliwościach 

zmydlających i  – środek pozyskiwany z mączki 

kukurydzianej i oleju kokosowego. Dzięki temu 

drugiemu składnikowi , skóra rąk podczas 

zmywania zostaje delikatnie natłuszczona i 

zabezpieczona przed wysuszaniem.  



Ponadto zawiera : 

1. Kwas cytrynowy - poza działaniem wybielającym na dłonie  

działa zakwaszająco, czyli bakteriobójczo. 

 

2. Olejek cytrynowy - poza odświeżającym 

zapachem, działa kojąco na dłonie i 

zabezpiecza naczynia przed utratą połysku i 

zmywaniem koloru lub aplikacji. 

 

3. Phenoxyetanol - jest pochodną ropy naftowej, 

ale nie tylko, bo pozyskiwany jest na wschodzie z torfu, węgla 

brunatnego lub tzw. smoły łupkowej. Jest konserwantem 

zaliczanym do organicznych i daje gwarancję czystości 

mikrobiologicznej, która jest wymagana przez instytucje 

certyfikujące w UE. Substancja ta uniemożliwia rozwój i 

przetrwanie mikroorganizmów, które są ewidentnie na brudnych  

naczyniach. Chroni też przed zakażeniem bakteryjnym, które 

może nastąpić przy codziennym używaniem produktu. Jest 

całkowicie bezpieczny dla zdrowia. Konieczny, bo czystość 

mikrobiologiczna jest gwarantem zdrowia. Jeżeli chcemy uniknąć 

tego produktu, to możemy myć zęby samą wodą albo sięgać po 

produkty, które nie dają takiej gwarancji, ale wtedy ryzykujemy 

zakażeniem organizmu wszelkimi odmianami zmutowanych 

bakterii i wirusów. Dla TianDe najważniejsze jest bezpieczeństwo 

zdrowia , które gwarantuje sprawdzony i najlepiej przebadany 

konserwant. 

 

 Ethyloglicerin - to pochodna gliceryny. Dodawana do produktu ze 

względu na swoje właściwości okluzyjne. Chodzi o stworzenie na 

skórze rąk warstwy ochronnej przed czynnikami zewnętrznymi i 

utratą wilgotności. Doskonale uszczelnia warstwę rogową skóry 

nie wywołując żadnych skutków ubocznych. Ręce nie są 

narażone na wysuszanie i inne działania wody i środków 

zmywających. Dodamy tylko, że zastosowano tutaj postać 

parafiny rozpuszczalną w wodzie. Warto pamiętać albo wiedzieć, 

że nie wszystko co syntetyczne jest groźne czy negatywne. Biorąc 



pod uwagę wymagania pod względem czystości 

mikrobiologicznej nie zawsze środki naturalne są w stanie 

dostatecznie zabezpieczyć produkt i jego jakość przed 

nieuniknionymi zakażeniami. Komisje certyfikujące produkty na 

UE wręcz wymagają od producenta dodatkowych zabezpieczeń 

mikrobiologicznych przed wydaniem pozwolenia na to, żeby 

produkt wszedł na rynek europejski. Jest wiele produktów, które 

mają w związku z tym zmodyfikowany skład, zgodnie z 

wymaganiem UE. 

 

 

Taki płyn zalecany jest dla każdego, kto ceni 

sobie naturalne środowisko, zdrowie, wygląd dłoni 

i ilość wody do starannego umycia naczyń.  

 

Przy detergentach chemicznych naczynie powinno 

być płukane 40 razy, po to żeby bez chemii można 

było zjeść bezpiecznie posiłek na talerzu. Nikt z nas 

tego nie robi, więc narażamy się na chemię 

codziennie.   

Płyn TianDe do zadań specjalnych wspomaga 

zdrowy styl życia, o który trudno, gdy trujemy się każdego dnia 

korzystając z naczyń nie do końca oczyszczonych z wszechobecnej 

chemii.  

 

 

 

 

 

 



SZAMPON NA BAZIE ORZECHA ZMYDLAJĄCEGO – 24302 

Szampon wzmacnia włosy na całej długości, delikatnie 

oczyszcza skórę głowy, dodaje włosom blasku, objętości i sprawia, 

że łatwo się układają.  

Polecany dla osób, które mają wrażliwą skórę głowy, dla 

łuszczyków, alergików i dla tych którzy źle znoszą  dodatek SLS w 

szamponie lub jakikolwiek dodatek pochodnych siarkowych.  

Szampon na bazie naturalnego detergentu w postaci 

saponin, pochodzących z orzecha sapindus mukorossi.  

Ponadto zawiera : 

1. Ekstrakt z aloesu – nadaje blasku i puszystości włosom, ale 

ma też działanie antyzapalne, łagodzące i gojące. 

 

2. Ekstrakt z Angeliki, czyli dzięgielu chińskiego, o działaniu 

kojącym, odżywczym i regulującym wydzielanie łoju przez skórę głowy. 

 

3. Wyciąg z drzewa chlebowego – rodzina skrzypowatych. 

Doskonałe działanie regenerujące i odżywcze, działa też 

znieczulająco przy różnych infekcjach skóry – zapobiega 

drapaniu się. Stosuje się go w medycynie ludowej przy różnych 

infekcjach skóry, bo ma działanie łagodzące. 

 

4. Imbir - pobudza krążenie przywracając równowagę 

fizjologiczną skóry, działa pobudzająco na porost włosów i 

zapobiega powstawaniu łupieżu. 

 

5. Wyciąg z mięty pieprzowej – działanie anty grzybicze i 

pobudzające krążenie. 

 



6. Rdest chiński- zioła shou- wu. Według medycyny chińskiej działa anty- again, czyli 

zapobiega siwieniu, starzeniu włosa. 

 

7. Izotiazolina – środek antygrzybiczy i 

przeciwbakteryjny, skuteczny wobec bakterii 

gram – dodatnich i gram- ujemnych oraz 

wobec drożdży i grzybów. Skuteczny przy 

uporczywych odmianach łupieżu. 

 

 

SAPONINY 

Są to związki chemiczne, należące do glikozydów  (pochodne cukrów).  W ich skład 

wchodzi sapogenina i glikon- sacharyd, czyli cukier. Wytwarzane są przez wiele roślin 

oraz przez niektóre organizmy morskie.  

Wykazują zdolność obniżania napięcia 

powierzchniowego roztworów wodnych. Pienią 

się w wodzie jak mydło – szczególnie w ciepłej 

wodzie, dlatego organy roślinne są stosowane 

jako alternatywa dla mydła do mycia i proszku do 

prania.  

Są to związki naturalne , powierzchniowo czynne, mające zdolność tworzenia piany. Z 

wodą dają układ koloidalny.  

Orzech mydleńca jest naturalnym 

detergentem. Bardzo skuteczny, łagodny                     

i przede wszystkim w 100 % naturalny. 

Doskonale zmywa brud, dzięki glikonowi, który 

ma działanie zmiękczające i sapogeninie, która  

odpowiada za oczyszczenie i delikatnie 

natłuszczanie. Najbardziej skuteczny w 

temperaturze 30 - 60 stopni Celsjusza. 



Sapindus Mukorossi, występujący w szamponie i płynie 

do mycia naczyń TianDe należy do najbogatszego źródła 

saponin w świecie roślin. Miąższ  orzeszków sapindus, 

zawiera wysoki poziom naturalnych saponin – 

naturalnych detergentów o działaniu bakteriobójczy, 

łagodzącym, zmywającym i spieniającym.  

Doskonale zmywa brud, oczyszcza skórę i włosy. 

Ma też właściwości lecznicze. Świetny przy 

pielęgnacji skóry wrażliwej, łuszczycowej i 

alergicznej.  

Drzewa rodzące te wspaniałe orzeszki - bogate w 

saponiny rosną w Indiach i dolnych lasach 

Nepalu. 

 

Gąbki naturalne "Konnyaku" (94304) 

W 100% naturalny produkt wykonany z tajemniczej 

rośliny, pochodzącej z Azji Wschodniej. Jest to produkt 

wolny od chemii, barwników, substancji podrażniających. 

To optymalna pielęgnacja dla całej rodziny! 

Efekty: 

 delikatnie złuszcza 

 czyści głęboko i skutecznie 

 oczyszcza pory 

 nadaje się również do okolic wrażliwych oczu 

 usuwa makijaż na podstawie wodnej 

 może być używana z/bez dodatkowych środków myjących 

 pozostawia promienistą i odmłodzoną skórę 

 nadaje się do cery wrażliwej 

 100% naturalna, bez barwników i dodatków 

 w mokrym stanie cudownie miękka i delikatna 

 przywraca równowagę pH skóry 

 



Okres żywotności gąbeczki to około 3 miesiące. 

Zapewnia efekt polerowania i rozświetlania skóry, poprawia krążenie krwi. Ma naturalne 

właściwości oczyszczające i sprawia, że skóra staje się czysta i promienna. Miękka struktura 

jest idealna do oczyszczania nawet najbardziej wrażliwej skóry. Gąbka zalecana do 

stosowania 1-3 razy tygodniowo. 

 

Konjac (Amorphophallus Konjac) jest rośliną, której korzeń 

wykorzystywany jest w tradycyjnej, japońskiej kuchni od ponad 

2000 lat. Można go spożywać w jego pierworodnej formie (jako 

warzywo) lub w postaci przetworzonej (jako konnyaku, 

makaron, ciastka…). 

 

Konjac zawiera w sobie magiczne włókno: glukomannan. Jest to 

rozpuszczalne i najbardziej lepkie włókno spośród wszystkich 

jakie można znaleźć w naturze. W praktyce oznacza to, że przy 

styczności z wodą, glukomannan przeistacza się w gęstą, żelową substancję                           i 

absorbuje do 100 razy więcej wody niż sama jego waga. Bez wątpienia jest to rekord. 

Wypełnia on żołądek jak żadne inne włókno (i do tego ma 0 kcal.) 

Dzięki swoim włóknom, konjac posiada następujące właściwości: 

- reguluje apetyt 

Pozwala zaspokoić nawet najsilniejszy głód. Jest szczególnie pożyteczny w przypadku, gdy 

nadwaga połączona jest z dużym apetytem. 

- spala tłuszcz 

Stymuluje redukcję tłuszczu i odkładanie się go w postaci cellulitu, co jest nie lada 

wyczynem! Rzecz niezwykle cenna, gdy jesteście Państwo na diecie. 

- drenuje i działa moczopędnie 

Drenuje, oczyszcza i eliminuje. Złoty środek dla osób mających tendencję do zatrzymywania 

wody w organizmie i puchnięcia. Pozwala on na wydalanie z organizmu toksyn, wychwytuje 

część węglowodanów i tłuszczy, a co za tym idzie eliminuje część kalorii z pożywienia. 

Ponadto, według niektórych, amerykańskich badań, konjac pomaga obniżyć zły cholesterol 

oraz reguluje stężenie glukozy we krwi. 


