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Историята на Sansin започна  в 2016 когато  ние трите:

Споделяхме разочарованието си от липсата на почистващи продукти, които да отговарят на нашите нужди. Желаехме да използваме

почистващи течности, които са действително екологично чисти, но и почистват отлично. Опитът ни показваше, че екологично чистите

продукти често не почистват добре, а и не винаги са добри за здравето на семействата ни.

Продуктите, които бяхме опитвали, не бяха в рециклирани опаковки, а етикетите съдържаха объркващи и често подвеждащи

твърдения. Бяха скъпи и толкова непривлекателни, че не искахме да ги използваме у дома.

Нямаше единствена марка, към която да се обърнем и да се доверим, че ни предлага всичко необходимо с проста и точна 

информация на етикетите. Така решихме да направим нещо по въпроса!

Дора химик, прекарал последните 10 

години в разработването на екологични и 

синтетични миещи и почистващи течности за 

няколко химически компании.

Андреа опитен адвокат, специализирал се  

в изграждането на бизнес чрез оперативно 

съвършенство.

Жофиа млад икономист, който 

отлично разбира нуждите и очакванията 

на поколенията X, Y и Z. 

НАТУРАЛНО И ОРГАНИЧНО
Фамилия перилни и почистващи гелове от нова генерация
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Така се роди концепцията ни и водеща до създаването на нова категория. 
Нуждаем се от семейство продукти, които са:

Мнозинството подобни продукти се купуват от жени. Като екип от дами специалисти, кой, ако не ние, знае най-добре 

какво търсят купувачите?

Sansin не прави компромиси нито със здравето, нито с ефективността, нито с екологичния отпечатък, нито с дизайна!

органични, произведени само от 
екологични, нежни материали, 
извлечени от растения, които 
отговарят на стандартите на ECOCERT;

имат висока ефективност при пране и 
миене;

имат най-съвременни и 
привлекателно оформление на 
опаковките;

предлагат се  в 100% рециклирани 
пластмасови опаковки;

могат да бъдат закупени на 
достъпна цена, тъй като 
здравословния живот е право, а не 
лукс.

И не на последно място, са 
достатъчно атрактивни за да ги 
препоръчаме гордо на близки и 
познати.
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Като съзнателни потребители и майки за нас е естествено, че опазването на околната среда и здравето на нашите деца и любими хора е

много важно. Основното ни кредо с нашите продукти е те да имат минимален екологичен отпечатък и близо до нулеви опасности за

здравето.

ЕС произвежда 20 000 000 тона пластмасови отпадъци всяка година и ние рециклираме само 14% от него. Повечето пластмасови

отпадъци завършват в океаните и реките. Смятаме, че трябва да спрем това, защото убиваме планетата. Ние сме инвестирали много

от нашето време и усилия за разработване на процес, с който можем да произвеждаме хубави и без мирис опаковки от рециклиран

HDPE регранулат. Ето защо всички наши продукти са на разположение в 100% рециклирани пластмасови бутилки. Насърчаването на

рециклирането, създаването на добър пример за другите в отрасъла и използването на рециклирани пластмаси е наистина важно за

нас. Считаме, че защитата на околната среда е главно отговорност на производителя.

Мотото ни е: Природата, Бъдещето и Ти.
За нас това мото означава, че произвеждаме здравословни и щадящи околната среда продукти. Стремим се към устойчиво 
развитие и използване на възобновяеми ресурси. Бихме искали да оформим собственото си бъдеще и искаме да дадем пример и в 
областта на рециклирането. Ние изследваме нуждите на нашите клиенти и непрекъснато общуваме с членовете на всички 
поколения, за да увеличим практическата работа за тях като клиенти. Нашите продукти са трайни с отлични функционални качества
и привлекателен дизайн.
Това е Природата, Бъдещето и Ти.

ЕСТЕСТВЕНИ И ОРГАНИЧНИ
перилни и съдомиялни гелове
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Ние проектирахме всички наши продукти в съответствие с два стандарта:

НАТУРАЛНИ ДЕТЕРГЕНТИ, ПРИГОТВЕНИ С ОРГАНИЧНИ
стандарти на EcoCert

USDA ORGANIC програма

Въз основа на гореспоменатите насоки, ние никога няма да използваме следните съставки в нашите продукти :

Ние сме решени да използваме само съставки от растителен произход, разтвори на минерални соли, 

етерични масла и други натурални и органични функционални съставки!

Производствените процеси на Sansin изключват тестването върху животни.

Sansin е ВЕГАН, ние сме част от Вегетарианското общество.

• Фосфор

• Фосфат

• Парабен

• Производни на 
минералните масла

• SLS, ЛАС

• Полимери

• Оптични избелители

• Хлориди

• Оцветители

• Силно дразнещи материали

• Нехранителни консерванти
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Sansin дизайнерски продукти са вид ново поколение домакински почистващ продукт i, изработенi от 100% 
натурални съставки.

КАКВО СЪДЪРЖАТ?

• Той не съдържа нищо друго освен натурални и органични съставки (The vegan Society, USDA Organic).

• Без петролни производни, само съставки на растителна основа с най-висока степен на био разграждане.

• Няма изкуствено оцветяване. Съдържа само натурални аромати.

• Притежават същата почистваща ефективност като големите добре познати синтетични препарати 

• Предпазват здравето на вашето семейство и нашата околна среда.

А КАК ИЗГЛЕЖДАТ ОТВЪН?

• Страхотен, иновативен дизайн, да се открояват от тълпата на рафта

• Предлагат се в 100% рециклирани пластмасови опаковки за защита на Нашата Земя

Продуктите Sansin ви дават възможност да защитите семейството си от вредните ефекти на синтетични детергенти, 
и в същото време да защитите и околната среда. А и изглеждат страхотно!
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Стратегия за позициониране и ценообразуване

КАКВО ИМА В МОМЕНТА НА ПАЗАРА?

• Синтетични марки

• Eco продукти със средна или добра ефективност на почистване, на високи цени

• Еко продукти на достъпни цени с ниска ефективност на почистване

• Еко-подобни синтетични продукти

• Някои марки се опитват да ви дадат впечатлението, че те са екологично чисти продукти, изработени от 

натурални и органични съставки-но те не са такива. Можете да проверите това в списъка на съставките.

• На етикета на много детергенти можете да намерите големи заглавия, които посочват че продукта 

съдържа натурални аромати. Звучи чудесно-но другите съставки в продукта са синтетични.

Няма продукт на пазара, който е достъпен, изработен от 100% натурални и органични съставки и има 

висока ефективност на почистване. Sansin е всичко това и дори привличащата внимание опаковка е 

изработена от 100% рециклирана пластмаса. Това прави Sansin уникално проектиран продукт. 



Sansin, веган и органична марка

• Нашата компания наскоро увеличи броя на свързаните с околната среда търговски марки, 

за да гарантира силната ни ангажираност към опазването на околната среда

• Сега ние казваме НЕ на синтетични, и съставки на животинска основа, НЕ на тестване 

върху животни и използваме само био съставки за нашите почистващи гелове

Запазените марки Vegan Society и USDA са представени на опаковките ни, с цел да афишират 

нашите ценности на потребителите ни. 
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Предимства на запазената марка Vegan

• Логото със слънчогледа може да се използва за храна и напитки, 

козметични продукти, тоалетни принадлежности, почистващи продукти и 

услуги

• Запазената марка е регистрирана в Европа, САЩ, Канада, Австралия и 

Индия и се използва в световен мащаб за над 30 000 продукта

• Регистрираните продукти трябва да отговорят на очакванията на 

автентичния международен Веган стандарт

1
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Правила за използване на запазената марка Vegan

• Продуктът не трябва да съдържа или да е съдържал какъвто  и да било 

животински продукт, вторичен продукт или дериват от животински произход

• Производителят не може да прави опити върху животни, свързани с 

производството на продукта 

• Дружеството не може да използва генетично модифицирани организми 

(ГМО), съдържащи животински гени или производните на вещества със 

животински произход
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Предимства на запазената марка U.S.D.A

• Запазената марка се издава от Министерството на земеделието на САЩ (USDA), 

като част от програмата за насърчаване на покупките и използването на продукти 

на биологична основа

• Продуктите на биологична основа се извличат от растения и други възобновяеми 

селскостопански, морски и горски материали и осигуряват алтернатива на 

конвенционалните петролни продукти

• Продуктите на биологична основа не съдържат храни, фуражи или горива и не 

използват никакви синтетични съставки
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Универсален, оптимален за цветни и бели тъкани, 

ефикасен и при ниска температура на пране, силна 

анионна и не-йонна повърхностно активна смес, 

избелващ ефект с ензими.

Размер на опаковки: 2,0 литра (40 пранета) 

и 1,0 литър (20 пранета) 

Аромат: свеж пролетен цвят

Цвят: кремаво бял

Плътност: вискозен гел

Опаковка: рециклирана пластмаса

Продукт без компромиси

УНИЕРСАЛЕН ПЕРИЛЕН ГЕЛ
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Универсален, оптимален за цветни и бели тъкани, 

ефикасен и при ниска температура на пране, силна 

анионна и не-йонна повърхностно активна смес, 

избелващ ефект с ензими.

Размер на опаковки: 2,0 литра (40 пранета) 

и 1,0 литър (20 пранета) 

Аромат: ледено сияние

Цвят: кремаво бял

Плътност: вискозен гел

Опаковка: рециклирана пластмаса

Продукт без компромиси

УНИЕРСАЛЕН ПЕРИЛЕН ГЕЛ
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Универсален, оптимален за цветни и бели тъкани, 

ефикасен и при ниска температура на пране, силна 

анионна и не-йонна повърхностно активна смес, 

избелващ ефект с ензими.

Размер на опаковки: 2,0 литра (40 пранета) 

и 1,0 литър (20 пранета) 

Аромат: топъл полъх

Цвят: кремаво бял

Плътност: вискозен гел

Опаковка: рециклирана пластмаса

Продукт без компромиси

ПЕРИЛЕН ГЕЛ
ЗА ЦВЕТНИ ТЪКАНИ
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Универсален, оптимален за цветни и бели тъкани, 

ефикасен и при ниска температура на пране, силна 

анионна и не-йонна повърхностно активна смес, 

избелващ ефект с ензими.

Размер на опаковки: 2,0 литра (40 пранета) 

и 1,0 литър (20 пранета) 

Аромат: свежо лято

Цвят: кремаво бял

Плътност: вискозен гел

Опаковка: рециклирана пластмаса

Продукт без компромиси

ПЕРИЛЕН ГЕЛ
ЗА ЦВЕТНИ ТЪКАНИ
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Универсален, хипоалергенен перилен гел за чувствителна 

кожа. Оптимален за цветни и бели тъкани, ефикасен и при 

ниска температура на пране, силна анионна и не-йонна 

повърхностно активна смес, с избелващ ефект и висока 

способност за защита на цвета чрез ензими.

Размер на опаковки: 2,0 литра (40 пранета) 

и 1,0 литър (20 пранета) 

Аромат: лятно усещане

Цвят: кремаво бял

Плътност: вискозен гел

Опаковка: рециклирана пластмаса

Продукт без компромиси

ПЕРИЛЕН ГЕЛ
за чувствителна кожа
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Съдържание от натурални производни съставки и аромати, 

формулата намалява статичното прилепване и прави 

дрехите ви меки със силата на природата.

Размер на опаковки: 2,0 литра (80 пранета) 

и 1,0 литър (40 пранета)

Аромат: тропически дъжд

Цвят: кремаво бял 

Опаковка: рециклирана пластмаса

Продукт без компромиси

Концентриран ОМЕКОТИТЕЛ
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Съдържание от натурални производни съставки и аромати, 

формулата намалява статичното прилепване и прави 

дрехите ви меки със силата на природата.

Размер на опаковки: 2,0 литра (80 пранета) 

и 1,0 литър (40 пранета)

Аромат: тропическа гора

Цвят: кремаво бял 

Опаковка: рециклирана пластмаса

Продукт без компромиси

Концентриран ОМЕКОТИТЕЛ
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Съдържание от натурални производни съставки и аромати, 

формулата намалява статичното прилепване и прави 

дрехите ви меки със силата на природата.

Размер на опаковки: 2,0 литра (80 пранета) 

и 1,0 литър (40 пранета)

Аромат: ледено сияние

Цвят: кремаво бял 

Опаковка: рециклирана пластмаса

Продукт без компромиси

Концентриран ОМЕКОТИТЕЛ
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Съдържание от натурални производни съставки и аромати, 

формулата намалява статичното прилепване и прави 

дрехите ви меки със силата на природата.

Размер на опаковки: 2,0 литра (80 пранета) 

и 1,0 литър (40 пранета)

Аромат: мусон

Цвят: кремаво бял 

Опаковка: рециклирана пластмаса

Продукт без компромиси

Концентриран ОМЕКОТИТЕЛ
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Съдържание от натурални производни съставки и аромати, 

формулата намалява статичното прилепване и прави 

дрехите ви меки със силата на природата.

Размер на опаковки: 2,0 литра (80 пранета) 

и 1,0 литър (40 пранета)

Аромат: карибски залез

Цвят: кремаво бял 

Опаковка: рециклирана пластмаса

Продукт без компромиси

Концентриран ОМЕКОТИТЕЛ
за чувствителна кожа



2
5

Органичният гел за измиване на съдове Moonday е с 
идеални почистващи свойства, дава кристален блясък и 
е нежен към ръцете.

Размер на опаковка: 500 мл

Аромат: чай

Цвят: кремаво бял

Плътност: вискозен гел

Отлична обезмасляваща способност

Опаковка: рециклирана пластмаса

Продукт без компромиси

ГЕЛ ЗА МИЕНЕ НА СЪДОВЕ
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Органичният гел за измиване на съдове Sunday е с 
идеални почистващи свойства, дава кристален блясък и 
е нежен към ръцете.

Размер на опаковка: 500 мл

Аромат: лимон

Цвят: кремаво бял

Плътност: вискозен гел

Отлична обезмасляваща способност

Опаковка: рециклирана пластмаса

Продукт без компромиси

ГЕЛ ЗА МИЕНЕ НА СЪДОВЕ
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Органичният гел за измиване на съдове Earthday е с 
идеални почистващи свойства, дава кристален блясък и 
е нежен към ръцете.

Размер на опаковка: 500 мл

Аромат: ябълка

Цвят: кремаво бял

Плътност: вискозен гел

Отлична обезмасляваща способност

Опаковка: рециклирана пластмаса

Продукт без компромиси

ГЕЛ ЗА МИЕНЕ НА СЪДОВЕ
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Деликатната коса на бебето се нуждае от специални грижи по време на къпане. Ето 

защо нашият бебешки шампоан е специално създаден да почиства фината коса на 

бебето и деликатната кожа. Този бебешки шампоан почиства нежно и се изплаква 

лесно, като оставя косата на бебето мека, лъскава и чиста, като същевременно запазва 

свежа миризма за вашето малко момченце.

• Нежна хипоалергенна формула

• Дерматологично тестван

• Сертифициран от Vegan Society и USDA

• Нежен и грижовен към очите на вашето бебе както чистата вода

• Био съставки на растителна основа

• Няма тестове върху животни

• Не съдържа SLES, SLS, LAS, парабени, фталати, сулфати, багрила или 

нефтохимически продукти

• 100%  чист от алергени нежен парфюм

Sansin Baby Шампоан
за Него
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Деликатната коса на бебето се нуждае от специални грижи по време на къпане. Ето 

защо нашият бебешки шампоан е специално създаден да почиства фината коса на 

бебето и деликатната кожа. Този бебешки шампоан почиства нежно и се изплаква 

лесно, като оставя косата на бебето мека, лъскава и чиста, като същевременно запазва 

свежа миризма за вашето малко момиченце.

• Нежна хипоалергенна формула

• Дерматологично тестван

• Сертифициран от Vegan Society и USDA

• Нежен и грижовен към очите на вашето бебе както чистата вода

• Био съставки на растителна основа

• Няма тестове върху животни

• Не съдържа SLES, SLS, LAS, парабени, фталати, сулфати, багрила или 

нефтохимически продукти

• 100%  чист от алергени нежен парфюм

Sansin Baby Шампоан
за Нея
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Sansin Baby Гел за пране
за Него

А когато става въпрос за премахване на петна с нежни грижи, дрехите на Бебето се 

нуждаят от чувствителна обработка. За това сме създали Sansin Baby Universal гел за 

пране, който не вреди на бебешката кожа и е направен от органични съставки, 

осигуряващи чувствителна грижа за Вашето малко момченце.

• Нежна хипоалергенна формула

• Дерматологично тестван

• Сертифициран от Vegan Society и USDA

• Био съставки на растителна основа

• Няма тестове върху животни

• Не съдържа SLES, SLS, LAS, парабени, фталати, сулфати, багрила или 

нефтохимически продукти

• 100%  чист от алергени нежен парфюм
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Sansin Baby Гел за пране
за Нея

А когато става въпрос за премахване на петна с нежни грижи, дрехите на Бебето се 

нуждаят от чувствителна обработка. За това сме създали Sansin Baby Universal гел за 

пране, който не вреди на бебешката кожа и е направен от органични съставки, 

осигуряващи чувствителна грижа за Вашето малко момиченце.

• Нежна хипоалергенна формула

• Дерматологично тестван

• Сертифициран от Vegan Society и USDA

• Био съставки на растителна основа

• Няма тестове върху животни

• Не съдържа SLES, SLS, LAS, парабени, фталати, сулфати, багрила или 

нефтохимически продукти

• 100%  чист от алергени нежен парфюм
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Деликатната кожа на бебетата се нуждае от специални грижи по време на къпане. 

Нашият бебешки душ гел за баня е специално разработен за нежно почистване на 

чувствителната и деликатна кожа на бебетата. Почиства нежно и изплаква лесно, 

оставяйки кожата на вашето бебе мека и чиста, запазвайки нежна бебешка миризма за 

вашето малко момченце.

• Нежна хипоалергенна формула

• Дерматологично тестван

• Сертифициран от Vegan Society и USDA

• Био съставки на растителна основа

• Няма тестове върху животни

• Не съдържа SLES, SLS, LAS, парабени, фталати, сулфати, багрила или 

нефтохимически продукти

• 100%  чист от алергени нежен парфюм

Sansin Baby душ гел за Баня
за Него



3
5

Деликатната кожа на бебетата се нуждае от специални грижи по време на къпане. 

Нашият бебешки душ гел за баня е специално разработен за нежно почистване на 

чувствителната и деликатна кожа на бебетата. Почиства нежно и изплаква лесно, 

оставяйки кожата на вашето бебе мека и чиста, запазвайки нежна бебешка миризма за 

вашето малко момиченце.

• Нежна хипоалергенна формула

• Дерматологично тестван

• Сертифициран от Vegan Society и USDA

• Био съставки на растителна основа

• Няма тестове върху животни

• Не съдържа SLES, SLS, LAS, парабени, фталати, сулфати, багрила или 

нефтохимически продукти

• 100%  чист от алергени нежен парфюм

Sansin Baby душ гел за Баня
за Нея
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