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Det naturlige valg til den perfekte nattesøvn
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Idéen bag familievirksomheden Cocoon Company startede i 2011 med et ønske om at skabe en grønnere verden ved at udvikle 100% naturlige 
og allergivenlig produkter med fokus på økologi, bæredygtighed og miljø. 

Faktisk startede historien om Cocoon Company længe før år 2011. Nærmere specifikt helt tilbage fra da vores yngste søn, Phillip, var lille. Phillip 
havde det utrolig varmt om natten og vågnede ofte helt fugtig af sved. Vi prøvede alle de traditionelle soveprodukter, som dun, fjer og skum, men 
lige lidt hjalp det. I vores søgen efter alternative materialer faldt vi over naturfiberen kapok, som er fantastisk til at regulere varme og fugt. Det 
er igennem udviklingen af disse kapokprodukter, at vi fandt løsningen for vores søn, men også ønsket om at skabe de bedste og mest naturlige 
soveprodukter for andre, så også de kunne opnå en perfekt nattesøvn. 

Navnet Cocoon stammer fra tanken om en lille miljøbevidst virksomhed der, som en puppe, udvikler sig til en grøn og bæredygtig  
sommerfugl. En sommerfugl der er din garanti for et naturligt, allergivenligt, kemifrit og økologisk soveprodukt!

I denne folder giver vi dig et indblik i vores lille grønne verden.

God fornøjelse,

Torben, Jane, Martin & Phillip

_
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Organic Kapok

Et unikt produkt

Cocoon Organic Kapok blev udviklet, fordi vores yngste søn, Phillip, havde det alt for varmt ved brug af traditionelle soveprodukter. Her viste den 
naturlige og helt utrolige åndbare kapokfiber sig helt unik. Serien består af et bredt udvalg af madrasser, topmadrasser, rullemadrasser, dyner, 
puder m.m. med fyld af økologisk ubehandlet kapok og med en 100% økologisk certificeret bomuldsmetervare.

En økologisk og åndbar naturfiber

Kapok er en 100% naturlig og økologisk naturfiber, der vokser vildt i de tropiske skove. Kapokfiberen indeholder 80% luft og er 8 gange lettere 
end bomuld, hvilket gør den til den letteste naturfiber i verden og meget mere åndbar end nogen anden fiber. Derfor har kapok fra naturens side 
en hel unik evne til at temperaturregulere og transportere fugt og er en fantastisk løsning til både babyer, børn og voksne.

Allergivenlig

Kapok er 100% naturlig og økologisk, da der ikke er brugt nogen form for kemikalier under produktionen og forarbejdningen af produkterne. Kapok 
kan anbefales til folk med allergi, da fiberen indeholder et bitterstof, som gør den modstandsdygtig overfor husstøvmider.

Et bæredygtigt produkt

Da man ikke fælder kapoktræerne ved høstning af bælgende, er produktionen af kapok med til at sikre bevaringen af de gamle træer. Træerne er 
levebrød for mange bønder, som kan høste disse kapokbælge generation efter generation. 

_

5



Et helligt træ

På grund af kapoktræets imponerende højde og udseende mente 
Mayaerne, at det hellige træ voksede op i himlen til guderne. 
Derfor havde guderne puttet torne på forneden af træet for at 
forhindre folket i at kravle op til himlen. 

Et håndlavet produkt

Kapok er blevet brugt i mange år på grund af dets gode egen- 
skaber. Eksempelvis blev kapok brugt til at fore snestøvler tilbage 
i 1953 når man skulle bestige Mount Everest. Men beklageligvis 
er kapokfiberen lettere besværlig at indsamle og forarbejde, og 
derfor er kapokfiberen ikke særlige udbredt i dag. Vores kapok-
produkter bliver både syet og stoppet i hånden og kan derfor 
variere en smule,

Vedligeholdelse

Grundet kapokkens fine naturfibre skal produktet løbende  
vedligeholdes på en lidt anderledes måde end traditionelle  
soveprodukter, som dun- og fjerdyner.

Det er muligt at vaske sine kapokprodukter ved maks 60 grader. 
Men vi anbefaler, at man kun vasker sine produkter, hvis det er 
nødvendigt. Kan man nøjes med at pletvaske sit produkt eller 
hænge produktet til udluftning er det at fortrække for at skåne 
kapokkens fine naturfibre og egenskaber. 

Hvis du vælger at vaske dit kapokprodukt, bør du vaske det i et 
kemikaliefrit og skånsomt vaskemiddel, som eksempelvis vores 
sæbebær, for fortsat at have et 100% økologisk produkt. Husk 
altid at følge vores vaske- og tørreanvisning, som du kan finde på 
vores hjemmeside.

_
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Kapok dyne

Kapok dynen er lavet i økologisk certificeret bomuld og fyldt med 
den bedste kvalitet af økologisk kapok. Dynen sikrer, med sine 
varmeregulerende og svedtransporterende egenskaber, en tør og 
behagelig søvn hele natten igennem, hele året rundt. Kapokfiberen 
indeholder et naturligt bitterstof, som gør dynen modstands-
dygtig overfor husstøvmider og bakterier, og dynen er dermed  
allergivenlig.

Vores kapok dyne er en helårsdyne, der er kategoriseret som 
sval/lun, og dynen er hurtig til at opnå kropstemperatur.

Hos Cocoon har vi valgt at bruge ekstra fyld i vores kapok dyner, 
da dette er med til at forlænge produktets levetid.

Kapok pude

En kapok pude er en fantastisk pude til dig, der har det 
varmt om natten. Kapokfiberens høje luftindhold og fiberens 
vandafvisende egenskab gør fiberen utrolig god til at lede varme 
og fugt gennem puden og væk fra kroppen. På den måde 
forbliver kapok puden dejlig tør gennem hele natten. 

Junior- og voksenpuder har lynlås, så hvis puden er for høj til 
egen præference, kan man tilpasse fyldet til den højde man 
ønsker.

Fiber 100% økologisk og vegansk kapok

Metervare 100% økologisk certificeret bomuld

Egenskaber
Varmeregulerende og svedtransporterende

Allergivenlig

Vedligeholdelse Udluftning og vask 

Varianter Baby, junior og voksen

Varmeklasse      Sval        Lun  (Se dyneguide side 19)

Fiber 100% økologisk og vegansk kapok

Metervare 100% økologisk certificeret bomuld

Egenskaber
Varmeregulerende og svedtransporterende

Allergivenlig

Vedligeholdelse Udluftning og vask 

Varianter Baby, junior og voksen

Varmeklasse      Sval        Lun  

_
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Kapok sengerand

Med en kapok sengerand får du et kemifrit 
og allergivenligt produkt uden polyester fyld. 
Den lækre sengerand er fremstillet af en blød 
økologisk bomuld med fyld af de naturlige 
kapokfibre. 

Sengeranden er medvirkende til at sengen 
virker tryk og sikrer en komfortabel og stabil 
søvn for dit barn.

Ønsker du at sengeranden dækker alle sider 
bruges der 2 stk. 

Kapok ammepude

Ønsker du også en kemifri ammepude uden 
plastik og polyester fyld? Med en kapok  
ammepude får du et naturligt, åndbart og 
temperaturregulerende produkt, som sikrer at 
barnet ikke får det for varmt under 
amningen. 

Ammepuden har en god størrelse, fyldet er 
blødt, men fast, hvilket giver en fantastisk 
støtte for både barn og mor. 

Du kan nu også få et blødt og økologisk 
bomuldsbetræk til puden, som let kan tages af 
og vaskes. 

Fiber 100% økologisk og vegansk kapok

Metervare 100% økologisk certificeret bomuld

Egenskaber
Varmeregulerende

Allergivenlig

Vedligeholdelse Udluftning og vask

Varianter Højden er 28 cm.
60x120 cm / 70x140 cm

Fiber 100% økologisk og vegansk kapok

Metervare 100% økologisk certificeret bomuld

Egenskaber

Varmeregulerende og 
svedtransporterende

Allergivenlig

Vedligeholdelse Udluftning og vask

Varianter En størrelse

_
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Fiber 100% økologisk og vegansk kapok

Metervare 100% økologisk certificeret bomuld

Egenskaber

Varmeregulerende og 
svedtransporterende

Allergivenlig

Vedligeholdelse Udluftning og vask

Varianter 25 forskellige størrelser. Se vores 
hjemmeside.

Fiber 100% økologisk og vegansk kapok

Metervare 100% økologisk certificeret bomuld

Egenskaber

Varmeregulerende og 
svedtransporterende

Allergivenlig

Kan tilføre blødhed 
til en fast madras

Vedligeholdelse Udluftning

Varianter 80/90/120/140/160/180x
200 (kan bestilles i special mål)

Fiber 100% økologisk og vegansk kapok

Metervare 100% økologisk certificeret bomuld

Egenskaber

Varmeregulerende og 
svedtransporterende

Allergivenlig

Fast madras

Vedligeholdelse Udluftning

Varianter 36 forskellige størrelser og former. 
Se vores hjemmeside. 

Kapok rullemadras

En kapok rullemadras er et fantastisk tillæg til 
enhver madras, hvis man ønsker et varme- 
regulerende og svedtransporterende under-
lag i rene naturlige og kemifri materialer. En 
rullemadras med kapokfiber tilfører et blødt 
og åndbart underlag til madrassen, som 
forbliver tørt og kropsneutral gennem natten 
og er dermed meget mere end blot en 
madrasbeskytter.

Har du det meget varmt gennem natten, eller 
døjer du med svedeture, vil en kapok rulle- 
madras være det helt rigtige tillæg til din 
madras.

Kapok topmadras

En kapok topmadras er det bedste økologiske 
alternativ til en almindelig topmadras, hvis 
du ønsker en mere fast og varmeregulerende 
topmadras. 

En kapok topmadras er en lækker tilføjelse til 
en kapok madras, men kan også bruges som et 
tillæg til en almindelig skummadras. En kapok 
topmadras er en mere fast topmadras, men 
er stoppet blødere end en almindelig kapok 
madras, og vil derfor kunne tilføre lidt ekstra 
blødhed til en fast madras.

Kapok madras

Kapokfiberen sikre dig en 100% naturlig og 
allergivenlig madras, som har har en fantastisk 
evne til at temperaturregulere og fugttrans- 
portere. Madrassen leder let den overskydende 
varme og fugt væk fra kroppen, så du vil opleve 
en rar og tør søvn gennem natten.

Madrassen er en fast madras, hvilket anbefales 
af eksperter til babyer og børn. Madrasserne 
er håndstoppet, og de kan derfor variere lidt i 
størrelse. Ønsker du en blødere effekt, anbefaler 
vi, at du ligger en kapok top- eller rullemadras 
ovenpå din madras.

_
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Amazing Maize

En miljøvenlig fiber

Cocoon Amazing Maize er en miljøvenlig, vegansk og bæredygtig produktserie, som er fremstillet med en plantebaseret majsfiber, der gør 
produktet 100% naturlig nedbrydelig.

Denne nye enestående biofiber er vores grønne modsvar til nutidens syntetiske og oliebaserede plastikfibre, som ikke kan nedbrydes naturligt. 
Serien består primært af dyner og puder til både børn og voksne, og serien er et perfekt grønt alternativ til de traditionelle dun og fjer produkter.
Den lækre og bløde metervare, der er brugt til dette produkt, er fremstillet af 100% økologisk certificeret bomuld.

Fremragende reguleringsevne

Majsfiberen har en lang og hul fiberstruktur tilsvarende en uldfiber. Dette giver majsfiberen dens unikke temperaturregulerende egenskaber og en 
fantastisk behagelig fornemmelse under din søvn. Majsfiberen er samtidig vandafvisende og sørger for at lede den overskydende varme og fugt 
igennem dynen i stedet for at absorbere den. Dynen vil derfor forblive tør og behagelig gennem hele natten. 

Allergivenlig

Vores serie af majsfiber produkter er et naturligt alternativ til børn og voksne med allergi og til dem, som vil undgå allergifremkaldende 
produkter. Vores økologiske metervare er ligeledes så tætvævet, at husstøvmider ikke kan trænge igennem.

_
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Ikke kun god for søvnen men også for 
miljøet 

Fiberens naturlige kredsløb bidrager til en simpel og miljøvenlig 
produktion, som værner om den samme natur som vores 
råmaterialer stammer fra. Selve fremstillingen af majsfiberen 
kræver faktisk hele 68% færre fossile brændstoffer end ved 
fremstilling af en almindelig syntetisk fiber. Grundet den 
miljøvenlige produktion betegnes majsfiberen som den første 
drivhusgas-neutrale fiber nogensinde skabt.

Dette vedvarende kredsløb afspejler Cocoon Companys vision 
om at reducere spild af ressourcer for derigennem at minimere 
vores aftryk på jorden.

Vedligeholdelse

Produkterne er super nemme at vedligeholde og har ligesom alle 
andre sengeprodukter godt af at blive luftet regelmæssigt ude i 
den friske luft, for at opretholde et sundt indeklima. Hvis uheldet 
er ude kan vores Amazing Maize produkter vaskes på 60 grader, 
gerne med et kemikaliefrit vaskemiddel, som eksempelvis vores 
sæbebær. Husk at følge vores vaskeanvisning, som du kan finde 
på produktet eller hjemmeside.

_
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Amazing Maize dyne

Naturfiberen i disse dyner er en ny 100% vegansk og 
naturlig nedbrydelig fiber udvundet af majsstivelse. Dynen er 
kategoriseret som lun/varm og egner sig derfor også godt til dem, 
som kan have tendens til at fryse lidt om natten. 

Dynen har nogenlunde samme følelse og fylde som traditionelle 
dundyner og føles luftig og let.

Amazing Maize pude

Vores innovative og miljøvenlige majspude er kategoriseret som 
lun/varm og er en luftig og let pude. Puden har nogenlunde 
samme følelse og fylde som en traditionel dunpude. 

Produktet er allergivenligt, da husstøvmider ikke kan trænge 
gennem den tætvævede metervare. 

Fiber 100% vegansk og bionedbrydelig majsfiber

Metervare 100% økologisk certificeret bomuld

Egenskaber
Varmeregulerende og svedtransporterende

Allergivenlig

Vedligeholdelse Udluftning og vask 

Varianter Baby, junior og voksen 

Varmeklasse      Lun        Varm (Se dyneguide side 19)

Fiber 100% vegansk og bionedbrydelig majsfiber

Metervare 100% økologisk certificeret bomuld

Egenskaber
Varmeregulerende og svedtransporterende

Allergivenlig

Vedligeholdelse Udluftning og vask 

Varianter Baby, junior og voksen 

Varmeklasse      Lun        Varm

_
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Merino Wool

Et eksklusivt og økologisk soveprodukt 

Cocoon Merino Wool er en serie af eksklusive og økologiske soveprodukter. Serien er udviklet og designet i Danmark, produceret i EU af den bedste 
certificeret metervare og fyldt med den fineste rene merinould. Serien består af dyner og puder til baby, junior og voksen. 

Åndbar & fugttransporterende

Uldfiberen er kendt for sine fantastiske varmeregulerende egenskaber, hvorfor den også er en de mest brugte materialer i beklædning. Uld har 
en fantastisk evne til at hjælpe kroppen med at regulere temperaturen, idet uldens isolerende hule fibre skaber en termoregulerende effekt, der 
sørger for at fugten konstant kan passere igennem.

Ikke kun et vintertilbehør

Alle vores ulddyner er helårsdyner, men da vi som forbrugere oftest kan have vores individuelle præferencer til, hvordan vi bedst kan lide vores 
dyne og pude, producerer vi vores merinoulddyner i tre forskellige vægtklasser.

Anti-bakteriel & Allergivenlig

Vores merinould er naturlig og ubehandlet gennem forarbejdningsprocessen for derved at kunne skabe et så rent og naturligt produkt som muligt.
Uldfiberens naturlige overflade af lanolin skaber et antibakterielt miljø, som beskytter fiberen mod husstøvmider, afhjælper lugtdannelse og gør 
merinoulden i stand til at fungere selvrensende.

_
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Merinofåret

Merinofåret er verdens talrigeste fårerace og stammer 
oprindeligt fra Spanien, men er i dag udbredt til hele verden. Til 
Cocoon Merino Wool produkterne anvendes kun uld fra 
merinofår, som har sin daglige gang i bjergene. Disse får producer 
en længere uld grundet den koldere luft i bjergene. Fårene
producer gennemsnitlig 3-6 kg uld om året, og vi bruger til 
sammenligning 1,4kg til vores medium voksendyne. 

Idet vi kun bruger uldfibre over 8 cm, vil vores produkter føles 
mere luftige, samtidig med at de bliver mere åndbare og bedre 
varmeregulerende. 

Dyrevelfærd

At produktionen af merinould foregår i dyrenes tarv er afgørende, 
når vi vælger råvareleverandør. Vi har derfor en streng politik om, 
at vi kun bruger uld fra får, som er fritgående, bliver klippet på en 
fair og ordentlig måde, og som ikke bliver udsat for mulesing.

Vedligeholdelse

Dit merinould produkt er nemt at vedligeholde, da ulden er 
selvrensende, og derfor behøver du ikke at vaske din ulddyne. 
Hvis uheldet skulle være ude, anbefaler vi, at du pletvasker din 
ulddyne. For at bibeholde luftigheden og letheden i 
produktet skal produktet luftes regelmæssigt. 

_
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Merino Wool dyne

En super eksklusiv og naturlig dyne produceret med fyld af den 
fineste ubehandlede merinould og med en metervare af 100% 
økologisk certificeret bomuld. 

Ulddynen er helt unik til at tilpasse sig ens kropstemperatur. Den 
er luftig, blød og helt uundværlig, når du først har prøvet den. 

Dynen er allergivenlig, da det naturlige indhold af lanolin i 
merinould er modstandsdygtigt overfor husstøvmider og
bakterier. 

Alle vores merinould produkter bliver produceret i Europa.

Merino Wool pude

Vores eksklusive uldpuder er produceret med fyld af den fineste 
ubehandlet merinould af højeste kvalitet og af en silkeblød 
økologisk bomuld. Voksen uldpuden finder du i 3 forskellige 
højder, så du har mulighed for at vælge den, som passer til netop 
dine præference. 

•  Pudehøjden light er primært til dig, som sover på maven eller  
 dig, som ønsker at folde din pude. 
•  Pudehøjden medium er vores standard pude, som de fleste   
 foretrækker. 
•  Puden heavy er vores pude med mest fyld, og er til dig, som  
 godt kan lide en høj pude med ekstra fyld.  

Alle vores merinould produkter bliver produceret i Europa.

Fiber 100% økologisk og ubehandlet merinould

Metervare 100% økologisk certificeret bomuld

Egenskaber

Varmeregulerende og svedtransporterende

Allergivenlig

Selvrensende

Vedligeholdelse Udluftning, pletvask og rens

Varianter Baby, junior og voksen samt i dobbeltdyne samt i 
vægtklasserne light, medium og heavy 

Varmeklasse      Sval        Lun         Varm (Se dyneguide side 19)

Fiber 100% økologisk og ubehandlet merinould

Metervare 100% økologisk certificeret bomuld

Egenskaber

Varmeregulerende og svedtransporterende

Allergivenlig

Selvrensende

Vedligeholdelse Udluftning, pletvask og rens

Varianter Baby, junior og voksen samt i pudehøjderne 
light, medium og heavy  

Varmeklasse      Sval        Lun         Varm

_
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Danmarks bedste jerseylagen!

Vi er rigtigt begejstret for vores stræklagen! Derfor er vi også 
meget glade for vores forhandleres og slutbrugeres mange 
positive tilbagemeldinger.

Produktet, som nu har været en del af vores sortiment i mere 
end 6 år, er flere gange udvidet med flere størrelser og nu også i 
pakker med 2 stk.  

Lagnerne er udført i en lækker og kraftig jerseykvalitet, som 
er vævet af den blødeste og 100% rene økologiske bomuld. 
Produktet er slidstærkt og kan vaskes ved 60 grader. Vi anbefaler 
at man vasker sit lagen i et kemikaliefrit og skånsomt vaskemiddel, 
som eksempelvis vores sæbebær, for fortsat at have et 100% 
økologisk produkt. 

Metervare 100% Økologisk certificeret bomuld

Egenskaber Slidstærkt

Vedligeholdelse Vask ved 60 grader

Varianter Baby og junior madrasser, lift, barnevogn og 
vuggemadrasser. Samt størrelserne:
70x160/74x169/90x200/90x220 cm

_
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VARM MIDDEL KOLD

VARM

MIDDEL

KOLD

SVAL DYNE Organic Kapok og Merino Wool light

LUN DYNE Organic Kapok, Merino Wool medium 
og Amazing Maize

VARM DYNE Amazing Maize og Merino Wool 
heavy

Cocoon Dyneguide

Reguleringsevne versus isoleringsevne.

En dynes bæreevne og isoleringsevne beskrives oftest som de 
to vigtigste parametre, når man skal bedømme kvaliteten på en 
traditionel fjer- eller dundyne. 

Bæreevne er et udtryk, der kun kan bruges om fjer- og dundyner, 
og som beskriver mængden af stillestående luft i en dynes fyld. 
En høj bæreevne er oftest det vi forbinder med en dejlig let og 
fyldig dyne. Bæreevne er dog også et udtryk for, hvor god dynen 
er til at isolere omkring kroppen. En høj bæreevne og god 
isoleringsevne er derfor dejlig, når vi fryser og gerne vil have at 
dynen holder på varmen og holder kulden ude. 

Problemet med en god isoleringsevne er, at dynen vil blive ved 
med at holde på varmen, selv efter du ikke længere fryser, og 
kroppen kan derfor have svært ved at komme af med den over-
skydende varme gennem natten. Når kroppen ikke kan komme af 
med varmen, prøver den at køle sig ned ved at svede. Når vi 
sveder eller har det for varmt under dynen, er det derfor et tegn 
på, at vores dyne er for isolerende i forhold til det sovemiljø, vi 
sover i. 

Vi synes derfor, at det er vigtigt at vælge en dyne, der har en 
bedre reguleringsevne end isoleringsevne, så den overskydende 
varme og fugt i stedet ledes væk fra kroppen, når den har brug 
for det.

I dyneguiden til højre kan du se, hvilke dyner, som vil kunne 
passe til lige netop dine behov og præferencer.

Hvilken type er du, når du sover?
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Organic Laundry

Pas på vores miljø

Cocoon Organic Laundry er en serie af naturlige vaskeprodukter til krop og hjem, som er skabt med ønsket om at producere så naturlige, bære-
dygtige og miljøvenlige vaskeprodukter som muligt, og herved gøre en forskel for vores miljø. Vil du også hjælpe med at mindske vores aftryk på 
jorden og reducere mængden af kemikalier, som bruges i hverdagen, så prøv vores Organic Laundry serie.

Kemifrie og naturlige vaskeprodukter

Serien er udviklet på baggrund af de mange forespørgsler, vi har fået fra både forhandlere og slutbrugere, som ønsker kemifrie og naturlige 
vaskeprodukter til deres Cocoon soveprodukter.

Bæredygtig produktion

Vores Organic Laundry serie består af produkter, som udelukkende er skabt af vores natur. Eksempelvis kan sæbebærene høstes fra sæbe- 
bærtræerne i optil 90 år. Produktionen er med til at sikre en indtægt til den lokale befolkning og træernes bevarelse. 
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Sæbebær

Sæbebær er et vegansk, 100% 
økologisk og et naturligt nedbrydeligt 
produkt, som kan bruges til tøjvask, 
opvask, rengøring, samt shampoo og 
barberskum. 
Perfekt til sensitiv hud. Sæbebær 
træerne vokser i området  omkring 
Himalayabjergene.  Når bærrene er 
modne, indsamles de og tørres under 
åben himmel. Bærrenes sæbeholdige 
frugtkød skilles fra den sorte kerne og 
finsorteres inden de pakkes. 
Dyrkningen af sæbebær er en meget 
bæredygtig proces, idet træerne kan 
høstes i rigtig mange år og er med til 
at bevare skoven og give den omkring-
boende befolkning en indtægt.

Sæbebær, 250 gr.

Giver ca. 90 vaske.

Sæbebær, 500 gr.

Giver ca. 180 vaske.

Sæbebær, 1 kg.

Giver ca. 360 vaske.

Uld tørrebolde

Cocoons uldbolde er tørrebolde til 
tørretumbleren, der reducerer 
tørretiden med 25% ved hjælp af 
uldens stærke fugtabsorberende 
egenskaber. Samtidig blødgør de 
tøjet under tørringen og erstatter 
dermed brugen af skyllemiddel.
 
Brug 3-6 uldbolde, alt efter hvor 
meget der tørres i tørretumbleren.
 
Fås som 4 stk. & 6 stk. pakker.

Pletfjerner blok

Cocoons naturlige pletfjerner blok er et 
100% vegansk og naturligt produkt. Det 
perfekte alternativ til dig, der ønsker en 
hverdag fri for kemikalier. 

Pletfjerner blokken er utrolig effektiv, 
men samtidig skånsom mod både tøjets 
fibre og miljøet.
 
Pletfjerneren er lavet af naturlige olier 
og mineraler og er 100% nedbrydelig.
Den er nem at påføre, da den blot 
smøres på den blødgjorte plet inden 
vask. Er også et super produkt at 
kombinere med brugen af de naturlige 
sæbebær.

Olier, 20 ml.

Vores naturlige og økologiske olier, 
kan tilsættes vasketøjet under vask, 
og dermed erstatte brugen af kemisk 
skyllemiddel.

En enkelt dråbe er nok til en vask.
 
Kun det bedste er godt nok, derfor har vi 
videreudviklet på vores olier. Snart 
lancerer vi en ny serie af olier, som 
bliver markedets mildeste olier, som 
også er skånsomme for miljøet.

_
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Natursvampe

Cocoons økologiske natursvampe er alle 
fra Middelhavet og høstet på en yderst 
bæredygtig og skånsom måde for 
miljøet.

Natursvampes utrolige blødhed og 
mange porer hjælper, med at rense 
huden i dybden på en blød og naturlig 
måde. Natursvampene er derfor ideel til 
både voksne og børn. 

Natursvampe er lette at holde rene, og 
de er derfor mere hygiejniske og allergi-
venlige end kunstig fremstillede svampe 
af plastik.

Silkesvampen er ekstrem blød og er med 
sine meget tætte og fine kanaler helt 
fantastisk til sensitiv hud som f.eks. til 
ansigtet eller til babyer. 
 
Honeycomb og Honeycomb wool svampe 
Disse er super til krop og sjæl. De er 
især gode til at eks foliere huden på en 
yderst skånsom måde, så den bevarer 
hudens egen fugt.

Honeycomb svampen kan med sine lidt 
større kanaler optage rigtig meget vand, 
hvilket gør den utrolig anvendelig, når 
man bruger svampen med sæbe. 

Honningsæbe

Denne 100% naturlige sæbebar er 
perfekt til sensitiv hud og til dem, som 
ønsker en mere fugtgivende sæbe. 

Sæben er håndlavet og har kun naturlig 
duft. Sæben indeholder den unikke 
Manuka honning fra New Zealand, som 
virker beroligende, og som er antibak-
teriel. Den kaldes også for ”The healing 
honey”.

Findes i varianterne havre og citrongræs. 

Bedre end standarden

Vi kan alle gøre mere for miljøet, og vi har alle et ansvar. Hos 
Cocoon tager vi ansvar og går gerne forrest. Vi ønsker at flytte 
barren for, hvad der er muligt og hvor meget mere, vi kan gøre 
for at skabe de mest naturlige, rene og økologiske produkter som 
overhovedet muligt. 

Vores krav til råmaterialer, emballage og produktion er langt 
højere, end hvad eksisterende certificeringer foreskriver. 

Alle vores metervarer er af 100% økologisk certificeret bomuld. 
Vi blander ikke den rene økologiske bomuldsfiber med 
cellulose-fremstillede fibre, som lyocell eller bambus, for at 
blødgøre metervaren, eller behandler bomuldsmetervaren med 
kemikalier, som eksempelvis formaldehyd. Vi ønsker et 100% 
rent, naturligt og kemifrit produkt. 

Fibrene, som vi bruger som fyld, er nøje udvalgte af bedste
kvalitet og forarbejdet med mindst mulig belastning for 
miljøet.

Vores produktion er SA 8000 godkendt og opfylder derfor alle 
krav om social ansvarlighed.

Cocoon Company ®
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