


Ontdek de
Nature + Technology™ 

huishoudcollectie
Bij ATTITUDE hebben we het tot onze missie gemaakt om producten aan te bieden die voldoen 

aan de hoogste kwaliteitsnormen met een minimale impact op de gezondheid.

De NATURE + TECHNOLOGY™ collectie is geïnspireerd door de kracht van de 
natuur en is ontworpen met jouw gezin en de planeet in gedachten. Deze 

doeltreffende huishoudproducten zijn vervaardigd met uitsluitend hoogwaardige 
ingrediënten op plantaardige basis en zullen uw hele huis doen stralen dankzij hun reinigende 

en ontgeurende eigenschappen.

Onze NATURE + TECHNOLOGY™ lijn is gemaakt van natuurlijke ingrediënten en omvat 
schoonmaakmiddelen, natuurlijke vaatwas- en wasmiddelen. Daarnaast is er een aparte lijn 

verkrijgbaar die speciaal is afgestemd op uw kleintjes. Onze producten zijn dermatologisch getest 
en dermatologisch getest, zodat u uw huishoudelijke taken kunt uitvoeren terwijl u de impact op 

uw huid tot een minimum beperkt.

Alle producten binnen de NATURE + TECHNOLOGY™ collectie zijn 
ECOLOGO® gecertificeerd. De ECOLOGO®-certificering maakt 
deel uit van ATTITUDE’s streven naar een geringere belasting van 
het milieu. Het keurmerk geeft aan dat onze huishoudelijke pro-
ducten zijn onderworpen aan strenge wetenschappelijke tests en/
of uitgebreide audits om te voldoen aan door derden opgestelde 
normen. Deze normen hebben betrekking op een reeks criteria, 
waaronder materialen, energie, productie, gezondheid en milieu, 
productprestaties en gebruik, productbeheer en innovatie.





Twee zeer 
effectieve 
natuurlijke 
ingrediënten

Saponine
Saponine, dat voorkomt in plantenextracten, is een 
krachtige verbinding met natuurlijke reinigende 
eigenschappen. Dit natuurlijke reinigingsmiddel 
wordt toegevoegd aan de formules van onze 
huishoudelijke schoonmaakmiddelen en ons 
afwasmiddel.

Groene thee
Groene thee staat bekend om zijn antibacteriële 
en antioxiderende eigenschappen, daarom is het 
een integraal bestanddeel van onze formules voor 
wasmiddelen.



Twee zeer 
effectieve 
natuurlijke 
ingrediënten

Reinigers
Verwijder vuil en hardnekkige vlekken veilig 
en met een gerust hart dankzij ons assortiment 
huishoudelijke reinigingsmiddelen, vervaardigd 
met natuurlijke plantaardige en hypoallergene 
ingrediënten.

Groenten & 
Fruit reiniger
Geurvrij
800 mL / 27.1 FL. OZ.

Ruiten & 
spiegelreiniger
Citrus Zest
800 mL / 27.1 FL. 

Speelgoed & 
oppervlaktereiniger
Geurvrij
475 mL / 16 FL. OZ.

HELPT BIJ HET 
VERWIJDEREN VAN 
WAS, CHEMISCHE 
RESTEN EN VUIL!

AFWERKING 
ZONDER 
STREPEN!

VEILIG REINIGEN 
ZONDER SPOELEN!

REINIGT 
BACTERIËN 
OP ELK 
OPPERVLAK!

Allesreiniger 
Citrus Zest
800 mL / 27.1 FL. OZ.



Reinigers

Badkamer
reiniger
Citrus Zest
800 mL / 27.1 FL. OZ.

Dagelijkse 
douche & 
tegelreiniger
Citrus Zest
800 mL / 27.1 FL.

GEAVANCEERDE 
ONTVETTINGS
KRACHT!

Keukenreiniger
Citrus Zest
800 mL / 27.1 FL. OZ.

AFWERKING 
ZONDER 
STREPEN!

Vloeroppervlakte
reiniger -  
Tegel & Hout
Citrus Zest
1,04 L / 35.2 FL. OZ.



Afwasmiddel
Onze afwasmiddelen zijn geformuleerd met schuimende en 
reinigende eigenschappen die hard zijn voor vet maar zacht voor de 
handen. Deze lijn bevat ook biologisch afbreekbare vaatwastabletten.

Afwasmiddel
Citrus Zest
700 mL / 
23,7 FL. OZ.

Afwasmiddel
Wildflowers
700 mL / 
23,7 FL. OZ.

Vaatwastabletten
Fosfaatvrij
800 g / 28,2 OZ.
en 520 g / 13.3 OZ.

Vaatwastabletten
Fosfaatvrij 70 & 26
1120 g / 39,5 OZ.
416g / 14.7 OZ.

Afwasmiddel
Green Apple & Basil
700 mL / 23.1 FL. OZ.

GEAVANCEERDE 
ONTVETTINGS
KRACHT!



Afwasmiddel 
voor de kleintjes
Onze afwasmiddelen voor baby’s zijn ontworpen om melk-
resten, vet en geurtjes doeltreffend te verwijderen. Ze zijn 
verkrijgbaar in een geurvrije versie en in twee fruitige en 
bloemige geuren: Pear Nectar en Sweet Lullaby.

Babyfles & 
afwasmiddel
Parfumvrij
700 mL / 
23.7 FL. OZ.

VERWIJDERT 
GEURTJES EN 
MELKRESTEN!





Wasmiddel
Onze wasmiddelen zijn doeltreffend, dermatologisch 
getest en gemaakt op basis van natuurlijke plantaar-
dige en minerale ingrediënten. Ze laten de kleding 
zacht en fris aanvoelen, zonder enzymen die de 
huid kunnen irriteren.

Wasmiddel
Wildflowers
1.05 L / 
35.5 FL. OZ.

Wasmiddel
Citrus Zest
1.05 L / 35.5 FL. OZ.

GEAVANCEERD 
ONTGEUREND 
VERMOGEN!



Wasmiddel voor 
de kleintjes
Dit wasmiddel bevat geen irriterende 
enzymen en is speciaal ontwikkeld voor de 
tere huid van peuters. Ze zijn veilig voor 
babykleertjes en toch effectief, zelfs bij het 
verschonen van stoffen luiers. 

Wasmiddel
Geurvrij
1.05 L / 35.5 FL. OZ.

Wasmiddel
Sweet Lullaby
1.05 L / 35.5 FL. OZ.

Wasmiddel
Pear Nectar
1.05 L / 35.5 FL. OZ.



Vlekken
verwijderaar 
Veilig voor wit en gekleurd textiel! Onze Citrus 
Zest vlekkenverwijderaar en Geconcenreerde 
wasvlekkenverwijderaar voor de kleintjes zijn 
gemaakt van natuurlijke, hypoallergene
ingrediënten afkomstig uit planten en 
mineralen. 

Geconcentreerde 
vlekkenverwijderaar
Parfumvrij
475 mL / 16 FL. OZ.

Vekken
verwijderaar
Citrus Zest
475 mL / 16 FL. OZ.



Wasverzachter
Onze wasverzachters zijn delicaat samengesteld met 
uitsluitend milde en plantaardige ingrediënten voor het op 
milde wijze verbeteren van het comfort, de hygiëne en de 
frisheid van uw kleding en textiel. 

Wasverzachter
Citrus Zest
1 L / 33.8 FL. O

Wasverzachter
Wildflowers
1 L / 33.8 FL. OZ.

Wasverzachter
Parfumvrij
1 L / 33.8 FL. OZ.



Natuurlijke 
luchtverfrissers
Synthetische geuren en parfums bevatten meer dan 
honderd chemische verbindingen, waarvan vele 
schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. 
Onze natuurlijke luchtreinigers zijn voorzien van 
actieve kool om je huis op een zorgeloze manier 
te ontgeuren en de lucht te ontdoen van 
verontreinigende stoffen. De luchtverfrisser zuivert 
en creërt tegelijkertijd de gewenste sfeer dankzij de 
natuurlijke etherische oliën. 

Luchtverfrisser  
Green Apple & Basil
227 gram / 8 OZ.

Luchtverfrisser 
lavender & Eucalyptus 
227 g / 8 OZ.

Eigenschappen
• Elimineert geuren
• CO2-neutraal: geen bijdrage aan
klimaatverandering
• Plantaardig en Biologisch afbreekbaar
• Zuivert de lucht door het absorberen van
vervuilende stoffen
• Vrij van kunstmatige geurstoffen, ftalaten of
andere petrochemische derivaten
• Zuivere etherische oliën
• Vegan



Bulk 2 Go
Maak kennis met onze 2 liter Bulk 2 Go dozen; een milieu-
vriendelijk alternatief voor wegwerpflessen, het biedt meer 
van je favoriete product met tot 80% minder plastic dan 
gelijkwaardige flessen!
Eco-refill : een praktische en milieuvriendelijke oplossing 
op maat voor iedereen!

Allesreiniger
Citrus Zest
2 L / 67,6 FL. OZ.

Afwasmiddel
Citrus Zest
2 L / 67,6 FL. OZ.

Badkamerreiniger
Citrus Zest
2 L / 67,6 FL. OZ.

Wasmiddel
Parfumvrij
2 L / 67,6 FL. OZ.

Wasmiddel
Wilderflowers
4 L / 135,3 FL. OZ.

Afwasmiddel
Parfumvrij
2 L / 67,6 FL. OZ.

Wasmiddel
Wildflowers
2 L / 67,6 FL. OZ.

Afwasmiddel
Citrus Zest
4 L / 135,3 FL. OZ.



Dermatologisch getest
Al onze producten zijn dermatologisch 
getest. Ze bevatten een minimale 
hoeveelheid allergenen. Via testen en 
diepgaande veiligheidsanalyses kunnen 
we bevestigen dat ze veilig zijn voor uw 
gevoelige huid!

NATUURLIJK 
We hebben de hele wereld afgereisd, 
op zoek naar de beste natuurlijke 
ingrediënten. Al onze 
producten zijn afkomstig uit plantaardi-
ge en minerale bronnen.

RECYCLEBAAR
Heeft u zich ooit afgevraagd waar 
plastic vandaan komt en waar het na 
gebruik naartoe gaat? Onze flessen 
zijn vervaardigd uit HDPE #2 plastic, de 
kunststof die zich het makkelijkst laat 
recyclen.

EWG GECERTIFICEERD™
Dit betekent dat dit product geen ingre-
diënten bevat die door EWG als zorg-
wekkend worden beschouwd. Daarnaast 
is het op transparante wijze ontwikkeld 
en geproduceerd in overeenstemming 
met de meest verantwoorde aanpak.

VEGANISTISCH EN HUMAAN
Al onze producten zijn gecertificeerd 
veganistisch. Ze bevatten geen dierlijke 
ingrediënten. 

GECERTIFICEERD ECOLOGO
We voldoen niet alleen aan de normen 
van EcoLogo, maar gaan nog een stap 
verder door de aanwezigheid van ver-
ontreinigingen te vermijden in elke fase 
van de bevoorrading van grondstoffen 
tot de productie van de verpakking.

GEMAAKT IN CANADA
Elk van onze producten overtreft alle 
Canadese kwaliteits- en veiligheidsnor-
men.

Wat maakt ATTITUDE zo uniek?


