PUHDAS
YMPÄRISTÖTEKO

— Kiilto Natura

Natura -sertifikaatti perustuu kiertotalouden ratkaisuihin ja on askel kohti kestävämpää tulevaisuutta.
Kiillon Natura -sertifikaatti varmistaa, että tuotteen raaka-aineet ovat uusiutuvista lähteistä ja
100% biohajoavia.
Natura-merkittyjen tuotteiden kehityksessä on otettu huomioon tuotteen koko elinkaari.
Elinkaari raaka-aineista tuotantoon, käyttöön, hävittämiseen ja kierrätykseen on kestävä.
Korkeat vaatimukset asetetaan paitsi ympäristöystävällisyydelle myös kestävyydelle ja laadulle.

RAAKA-AINEET:

Raaka-aineiden kestävällä
tuotannolla on valtava vaikutus
ilmastoon.

KULUTUS:

Oikea annostelu vähentää tuotteen
vaikutusta ilmastoon.

www.kiilto.fi

KIERTOTALOUS:

Kiilto Natura perustuu
kiertotalouteen, kaikki ainesosat
palaavat kiertoon.

MIKÄ KIILTO NATURA ON?
Suurimmat yksittäiset tekijät joilla voimme vaikuttaa ympäristöön ovat
vastuullisten ja uusiutuvien raaka-aineiden käyttö, tuotteen oikea
annostelu sekä kiertotalouden toteutuminen. Kiilto Natura -tuotesarjalla voimme vaikuttaa kaikkiin edellämainittuihin. Koko idea Kiilto
Naturan syntymisen takana on varmistaa, että kaikki ainesosat niin
liuoksen raaka-aineissa kuin pakkauksen muoveissakin ovat osana
kiertotaloutta ja palautuvat uudelleen käytettäviksi.
Kiilto on luonut Natura -sertifikaatin ratkaisuksi puhtaammalle
ympäristölle. Naturan korkealaatuiset tuotteet on kehitetty
ammattilaiskäyttöön ja ne on valmistettu kasvipohjaisista raakaaineista. Kaikki raaka-aineet ovat uusiutuvia ja 100 % biohajoavia.

VALITSEMALLA
KIILTO NATURA -TUOTTEEN SAAT
Tuotteen, jonka ympäristövaikutus
on minimoitu
Hajusteettoman tuotteen joka
ei aiheuta ärsytystä käyttäjälle
Kestävän ja korkealaatuisen
tuotteen, joka säästää luonnonvaroja
Takuun, että tuotteen
koko elinkaari on vastuullinen

VASTUULLISTA PUHTAUTTA
Natura-merkittyjen tuotteiden kehityksessä on otettu huomioon
tuotteen koko elinkaari. Elinkaari raaka-aineista tuotantoon, käyttöön,
hävittämiseen ja kierrätykseen on kestävä. Korkeat vaatimukset asetetaan paitsi ympäristöystävällisyydelle myös kestävyydelle ja laadulle.
Kaikilla Natura -sarjan tuotteilla on Pohjoismainen Joutsenmerkki,
jolla on tiukat kriteerit tuotteiden käyttäjäturvallisuudelle. Merkki on
osoitus käyttäjä- ja ympäristöystävällisistä, mutta silti tehokkaista
tuotteista.

MITÄ ME VOIMME TEHDÄ
YMPÄRISTÖN HYVÄKSI?
Voimme varmistaa, että kaikki
tuotteessa käytetyt raaka-aineet on
tuotettu vastuullisesti.
Kiilto vaatii, että sen kaikki
raaka-ainetoimittajat ovat
sitoutuneita vastuulliseen ja kestävään
raaka-ainetuotantoon.

KESTÄVÄSTI TUOTETUT PAKKAUKSET
Kaikkien Natura -sarjan tuotteiden pakkaukset ovat kierrätettäviä.
Suurin osa 1 litran ja 750 ml Natura -tuotteiden pakkauksista on
valmistettu kierrätetystä muovista.
Tavoitteena on lisätä kierrätetyn muovin käyttöä koko ajan. Tämä on
tärkeää, sillä pakkausmateriaalilla on suuri vaikutus tuotteen hiilijalanjälkeen. Pakkauksella, joka on valmistettu käyttämällä kierrätettyä muovia, on jopa 50 % pienempi hiilijalanjälki kuin neitseellisestä
muovista valmistetulla vastaavalla pakkauksella.
PIENEMPI
HIILIJALANJÄLKI
PAKKAUKSESSA

KIERRÄTETTYÄ
MUOVIA

Oikealla annostelulla on suuri
ympäristövaikutus, joten noudata
aina tuotteen annosteluohjeita.

Kierrätä ja käytä uudelleen kaikki,
joka on mahdollista palauttaa
kiertotalouteen ja sitä kautta käyttää
uudelleen.

JATKUVASTI KASVAVA TUOTEVALIKOIMA
Osana tavoittelemaansa ympäristöjohtajuutta Kiilto kehittää tuotteitaan yhä vastuullisimmiksi ja ympäristölle kestävimmiksi. Kiillon
tuotekehityksessä kehitetään ja testataan jatkuvasti uusia reseptejä,
jotka on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista.
Tällä hetkellä Natura-sarjan tuotteisiin kuuluu yleispuhdistusaineita,
lasipintojen puhdistusaineita ja käsiastianpesuaine.
Kiilto Natura -tuotteet on helppo tunnistaa Natura-logosta.
Katso kaikki Natura -tuotteemme -> www.kiilto.fi/natura
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