
 

 

Ekologiczne środki czystości 
 
Plusy 
 
- nieszkodliwe dla środowiska 
- łagodne, niealergizujące 
- wydajne 
- naturalne (bez syntetycznych dodatków, konserwantów, GMO, surowców pochodzenia zwierzęcego, 
enzymów, fosforanów, zawierają naturalne wyciągi roślinne, olejki eteryczne) 
- nie testowane na zwierzętach 
 
Nie zawierają: 
• surowców petrochemicznych 
• syntetycznych środków zapachowych  
• syntetycznych barwników  
• syntetycznych konserwantów 
• surowców modyfikowanych genetycznie 
• enzymów 
• składników alergizujących 
• fosforanów  
• wybielaczy optycznych 
• zwierzęcych tłuszczy i innych surowców z martwych zwierząt  
 
Minusy 
- drogie 
- trudnodostępne 



 

 

Marki i produkty dostępne na polskim rynku 
 

Marka  Dostępne produkty Certyfikaty Gdzie kupić? Uwagi 
Sonett Mleczko do szorowania, mydło, 

odkamiacz, proszek do prania 
(1,2 i 2,4 kg), proszek do 
szorowania, proszek do 
zmywarki, tabletki do zmywarki 
(25 i 150 szt.), płyn czyszczący 
do WC, płyn do czyszczenia 
kuchni i łazienek (z 
rozpylaczem 500 ml, i litrowy w 
butelce), płyn do dezynfekcji (z 
rozpylaczem 500 ml, i litrowy w 
butelce), płyn do mycia naczyń 
(300 ml z dozownikiem i 
litrowy), płyn do mycia okien 
(500 ml z rozpylaczem i litrowy 
w butelce), płyn do mycia 
podłóg, płyn do prania (2 litry), 
płyn do prania Color (1,5 litra), 
płyn do prania wełny i jedwabiu 
(1l), płyn do prasowania ze 
spryskiwaczem (500 ml), płyn 
do płukania tkanin (1l), środek 
do zmiękczania wody, 
wybielacz (0,45kg) 

Od 2005 roku posiada 
certyfikaty 
EcoGarantie i 
EcoControl. Znak 
EcoGarantie jest 
zastrzeżonym znakiem 
towarowym dla 
środków czystości, 
które odpowiadają 
kryteriom belgijskiego 
instytutu 
certyfikującego 
PROBILA UNITRAB i 
kontrolowane są 
corocznie przez 
belgijski ECOCERT. 
Ponieważ jakość 
SONETT wykracza 
poza kryteria 
EcoGarantie 
postanowiono 
dodatkowo sprawdzać 
produkty przez 
niezależną jednostkę 
certyfikującą i 
potwierdzenie tego 
stanowi certyfikat 
EcoControl 

bioandeco.pl, 
ekologiczny.pl, 
sklepekologiczny.pl, 
ekodrogeria.pl 

Drogie dosyć, ale 
tańsze od innych 
ekośrodków (1litrowy 
płyn do mycia naczyń 
kosztuje np. 14,99 zł) 
ale wydajne i 
skuteczne. Duży 
wybór produktów. 
Certyfikowane przez 
niezależną jednostkę. 
Sonett jest także 
zdobycie 
ogólnopolskiego 
godła Eko-Laur 
Konsumenta 2009 

Ecover Płyn do prania (1,5 l), płyn do 
prania delikatnych tkanin (1l), 
płyn do płukania tkanin 
(kwiatowy i letnie słońce – 1l), 
tabletki do zmywarki 500g, płyn 
do czyszczenia 500 ml (w 
butelce i z rozpylaczem), płyn 
do WC (zapach sosnowy i 
oceanu 750 ml), wybielacz 400 
gramów 

Brak certyfikatu, ale 
marka bardzo znana 
założona w 1980, 
światowy lider wśród 
producentów 
ekologicznych środków 
czystości, na ich stronie 
odnajdujemy 
informację, że nie mają 
certyfikatu, gdyż 
wymagania np. 
ecolabela są słabe 
(www.ecover.com/au/en
/ecolabel.htm)  

evergreen.pl, 
ekosfera.pl, 
ekodrogeria.pl 

Fajna firma, znana, 
dość droga (płyn do 
mycia naczyń, 500ml 
12,69) 



 

 

Sodasan Uniwersalny proszek do prania 
„Laundry Powder” (1,2; 5 i 20 
kg), Delikatny proszek do 
prania „Comfort-Sensitiv” (1,2; 
5 i 20 kg), Proszek do prania 
„Vollwaschmittel” (1,2 kg), Płyn 
do prania "Color – detergent" 
(1,5; 5, 25 litrowe), płyn do 
prania „Color Sensitiv” (1,5; 5, 
25 litrowe), Środki do prania 
wełny "Wool detergent" (1,5; 5, 
25 litrowe), płyn do płukania 
750 ml, wybielacz Wybielacz 
"Oxygen Bleach" (0,5 kg; 5 i 25 
kg), żel na plamy "Stain 
Remover" (200 ml), środek do 
zmiękczania wody "Water 
Softener" (750 g; 5 i 25 kg), 
Płyn do zmywania ręcznego 
"Dishwashing Liquid"(0,5; 5 i 25 
l), Delikatny Płyn do ręcznego 
zmywania naczyń 
"Dishwashing Liquid"(0,5 l), 
Płyn do czyszczenia kabin 
prysznicowych i łazienek (500 
ml, 5 i 25 l), środek do 
czyszczenia WC (750 ml, 2 i 25 
l), pomarańczowy uniwersalny 
środek do czyszczenia (500 
ml), ekologiczny wielofunkcyjny 
płyn czyszczący (1;5 i 25 l), 
mleczko do czyszczenia 500ml, 
środek do czyszczenia 
powierzchni szklanych (0,5; 5 i 
25 l), płyn do usuwania 
wapiennych osadów i kamienia 
(1l), mydła w płynie 300ml 
(lawendowo-oliwkowe, 
cytrusowo-oliwkowe, 
brzoskwiniowo-oliwkowe), 
mydła w kostce 100 i 150 g 
(lipa, lawenda, trawa 
cytrynowa, migdałowe, 
cynamonowo-pomarańczowe, 
dzika róża, sandałowe, 
werbena) 

Certyfikat ECOCERT, 
EcoGarantie, Vegan, 
Greenpeace Energy 
(energia do produkcji 
pochodzi w tej chwili w 
65% z odnawialnych 
źródeł energii takich jak 
wiatr, woda i słońce, a 
w 35% z 
elektrociepłowni 
zasilanych gazem), 
Aktywna ochrona 
klimatu dzięki 
produkcji bez użycia 
CO2 (sadzi drzewa 
które pochłaniają tyle 
CO2 ile firma 
produkuje) 

sodasan.pl, 
ekosfera.pl, 
bioantidotum.pl, 
ekodrogeria.pl 

Bardzo duży wybór 
produktów! Strona 
firmy w jęz. polskim!!! 
Dość szeroko 
dostępne, mają w 
ofercie bardzo duże 
opakowania (dla 
firm), dość drogie w 
detalu: płyn do mycia 
naczyń 1 litr – 26,95 
zł 



 

 

Almawin  Mydło odplamiające, olejek 
pomarańczowy do czyszczenia, 
skoncentrowany proszek o 
intensywnym działaniu (do 
koloru i białego) 

- ekodrogeria.pl, 
bioandeco.pl 

Brak certyfikatu, mały 
wybór 

Bio-D Płyn do mebli, płyn do mycia 
naczyń (1 litr), płyn do prania, 
płyn do szyb i luster (w sprayu), 
płyn do czyszczenia, płyn do 
łazienek 

-  ekodrogeria.pl, 
bioandeco.pl 

Brak certyfikatu, 
stosunkowo mały 
wybór, droższe niż 
Sonett (1litrowy płyn 
do mycia naczyń 
15,90) 

Klar  Płyn do prania, orzechy piorące 
(125 ml i 1,5 l) oraz mydło z 
orzechów myjących w płynie 
(300 ml) 

- biofuturo.pl, batom.pl, 
ekodrogeria.pl, 
bioandeco.pl 

Na jedno pranie 
automatyczne użyć 
30ml płynu (przy 
praniu ręcznym 
10ml/5litrów wody. 
Dość drogie – 1,5 
litrowy płyn – 47,80 
zł, gdzie płyn do 
prania Sonett 2 
litrowy – 51,90 zł 

Orzechy 
piorące 
ecoshop 

Orzechy piorące 100, 250 i 500 
g 

- ecoshop.com.pl 1kg orzechów 
wystarczy 
czteroosobowej 
rodzinie na 1 rok 
licząc 2-3 prania w 
tygodniu. 500 g 
paczka kosztuje 25 zł 



 

 

Ecoboom 
(produce
nt) 

EKOKULE® do prania Super 
Sensitive (3 szt.), Kule do 
prania biustonoszy, Wkłady 
wymienne 250 g 

- ecoshop.com.pl,  
e-salem.pl/eko_kule 

W połączeniu z wodą 
naturalnie aktywują 
jej cząsteczki, 
tworząc jony 
wodorowe oraz 
wodorotlenowe o 
naturalnych 
właściwościach 
czyszczących, 
skutecznie 
likwidujące 
zabrudzenia. 
 
Zestaw zawiera:  
EKOKULE® – 3 szt 
Wkłady dodatkowe – 
3 szt 
Odplamiacz w 
sztyfcie – 1 szt 
Saszetkę 
aromatyzującą – 1 
szt 
Zestaw (wg. 
producenta) starcza 
na 400 prań i 
kosztuje –  
128,99 zł 
 
Wkłady wymienne 
250 g można dokupić 
osobno. Starczają do 
600 prań, cena – 
69,90 zł 

Ecoboom 
(produce
nt) 

Kule wspomagające suszenie 
tkanin w suszarkach 

- ecoshop.com.pl  Dzięki kulom do 
suszarek czas 
suszenia skraca się o 
25%; tkaniny są 
miękkie bez 
konieczności 
używania 
syntetycznych płynów 
do płukania. Są 
nietoksyczne i 
niealergizujące. Cena 
25 zł 



 

 

Eco 
Laundry 
Ball 

Kule do prania Eco Laundry 
Ball (3 szt.) 

- ecoshop.com.pl Zestaw zawiera 3 
kule oraz 5 wkładów 
wymiennych. Wg 
producenta starcza 
do 250 prań, 
kosztuje 89 zł. 
UWAGA na stronę 
www.ecoball.pl – jest 
tam zestaw 3 kuli z 3 
wkładami 
wymiennymi i 
kosztują 138,99 zł. 
Podana na tej 
stronie informacja, 
że kule te starczają 
na 1500 prań 
wymaga weryfikacji! 

 
Warto wiedzieć:  
 
Certyfikat ECOCERT – jest międzynarodowym, niezależnym stowarzyszeniem kontrolującym, działającym 
w zakresie ochrony środowiska. Jego główna siedziba znajduje się we Francji.  
Znak ECOCERT jest jednym z głównych znaków potwierdzających czystość ekologiczną , cieszącym się 
reputacją i zaufaniem zarówno wśród konsumentów, jak i producentów towarów naturalnych. ECOCERT ma 
swe przedstawicielstwa we Francji, Niemczech, Belgi, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii, powołane do 
wydawania świadectw i prowadzenia kontroli nad firmami europejskimi. Aktualnie ECOCERT wykonuje 
również usługi w zakresie kontrolowania i wystawiania świadectw w około 70 krajach poza Unią Europejską, 
na wszystkich kontynentach. 
 
Orzechy piorące – Orzechy piorące od wieków używane są jako naturalny środek piorący, głównie w 
Indiach i Nepalu. Pestka orzechów jest bezużyteczna, natomiast łupiny są lepiące i zawierają saponinę – 
środek myjący. Stanowi ona 13-15% łupiny i jest całkowicie biologicznie rozkładalna. Sprawdza się w 
temperaturze 30°-95°C zarówno do prania ręcznego jak i w pralce. Są bardzo delikatne, nie potrzebne są 
płyny do zmieszania czy płukania tkanin. Ponadto ugotowany wyciąg z łupin orzecha nadaje się: 

 do pielęgnacji ciała (mycie) 
 jest użyteczny w gospodarstwie domowym jako środek czyszczący dzięki właściwościom 

antybakteryjnym.  
 do pielęgnacji zwierząt  
 wyciąg z orzechów piorących pomaga w pozbyciu się uciążliwych pasożytów: grzybów i mszycy 

roślin pokojowych, balkonowych i ogrodowych bez szkodliwych działań ubocznych. 
 
Kule do prania – efektywność ekonomiczna wychodzi tak mniej więcej 10-20% ceny proszku. Odchodzi 
koszt płynów do płukania (zmiękczają wodę), można prać w niższej temperaturze (30 st) więc i koszt 
elektryczności, chronią urządzenia przed kamieniem, nie zostawiają osadu na ubraniach, nie wymagają 
więcej niż 1 rundy płukania (oszczędność wody); jedyny minus – nie dają zapachu (na podst. forów 
internetowych). 
Więcej o ekologicznych środkach czystości np. tu: ekologiczny.pl/x_C_X__P_WARTO.html 

 

Maria Huma, Polska Zielona Sieć 
maria@zielonasiec.pl 


