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Det naturliga valet för en perfekt nattsömn!
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Tanken bakom familjeföretaget Cocoon Company uppstod 2011 och byggde på en önskan om att skapa en grönare värld genom att utveckla 
100% naturliga och allergivänliga produkter med fokus på ekologi, hållbarhet och miljö. 

Egentligen började historien om Cocoon Company långt innan 2011. Närmare bestämt började idén växa redan när vår yngste son Philip var 
liten. Philip var otroligt varm på natten och vaknade ofta våt av svett. Vi provade alla traditionella sömnprodukter som dun, fjädrar och skum men 
till ingen nytta. 

I vårt sökande efter alternativa material föll vi över naturfibern kapok som är fantastiskt bra på att reglera värme och fukt. Genom utvecklingen 
av våra kapokprodukter hittade vi fram till lösningen för vår son och samtidigt uppstod det en önskan om att skapa de bästa och mest naturliga 
sömnprodukterna för andra som led av dålig nattsömn. 

Namnet Cocoon härstammar från tanken om ett litet grönt och miljömedvetet företag som, liksom en kokong, utvecklas till en grön och hållbar 
fjäril. En fjäril som garanterar dig en naturlig, allergivänlig, kemikaliefri och ekologisk sömnprodukt!

I den här broschyren ger vi dig en inblick i vår lilla gröna värld.

Trevlig fortsatt dag!

Torben, Jane, Martin & Phillip

_
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Organic Kapok

En unik produkt 

Cocoon Organic Kapok utvecklades eftersom vår yngste son Phillip blev för varm av traditionella sömnprodukter och den naturliga, fullkomligt 
andningsbara kapokfibern visade sig vara en helt unik lösning på problemet. Serien består av ett brett urval av madrasser, bäddmadrasser, 
rullmadrasser, täcken, kuddar m.m. som är stoppade med ekologisk, obehandlad kapok och tillverkas av 100% ekologiskt certifierat bomullstyg.

En ekologisk och andningsbar naturfiber

Kapok är en 100% naturlig och ekologisk naturfiber som växer vilt i de tropiska skogarna. Kapokfibern innehåller 80% luft och är 8 gånger lättare 
än bomull. Detta innebär att det är den lättaste naturfibern i världen och mycket mer andningsbar än alla andra fibrer. Kapok har en helt naturlig 
och unik förmåga att reglera temperatur samt leda bort fukt. Det är helt enkelt en utmärkt lösning för både spädbarn, barn och vuxna.

Allergivänlig

Kapok är 100% naturlig och organisk eftersom det inte används några kemikalier under framställning eller bearbetning av produkterna. Kapok kan 
rekommenderas för personer med allergier eftersom fibern innehåller ett bitterämne som gör den resistent mot dammkvalster.

En hållbar produkt

Eftersom man inte hugger ner kapokträden vid skörd av frökapslarna, hjälper produktionen av kapok till att bevara de gamla träden. Träden är också 
levebröd för alla bönder som skördar kapokfröna generation efter generation. 

_
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Ett heligt träd

På grund av kapokträdets imponerande höjd och utseende, 
trodde Mayaindianerna att det heliga trädet växte upp i skyn till 
gudarna. Därför hade gudarna också placerat taggar på den 
nedre delen av träden för att hindra folk från att klättra upp till 
himlen. 

En handgjord produkt

Kapok har använts under många år på grund av dess positiva 
egenskaper. Till exempel användes kapok som foder i snöstövlar 
redan 1953 när man skulle bestiga Mount Everest. Men 
dessvärre är det besvärligt att samla in kapokfibrer och bearbeta 
dem. Därför används kapokfibrer inte i en speciellt stor 
utsträckning idag. Våra kapokprodukter både sys och stoppas för 
hand och därför kan produkterna variera något i form / storlek. 

Skötsel

På grund kapokens fina naturfibrer måste produkterna skötas om 
på ett något annorlunda sätt än traditionella sömnprodukter som 
dun- och fjädertäcken.
Det är möjligt att tvätta kapokprodukterna, men vi 
rekommenderar att man bara tvättar dem om det verkligen 
behövs. Om man kan nöja sig med att ta bort fläckar, eller hänga 
ut produkterna för avluftning, är det att föredra. Då bevaras 
kapokens fina naturfibrer på bästa sätt. 
Om man väljer att tvätta sina kapokprodukter, ska man tvätta 
dem med ett kemikaliefritt och skonsamt tvättmedel som ex. 
våra tvålbär för att fortsatt ha en 100% ekologisk produkt. Kom 
ihåg att alltid följa våra tvätt- och torkinstruktioner som du hittar 
på vår webbplats. 

_
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Organic Kapok täcke

Kapoktäcket är tillverkat av ekologiskt certifierat bomull och har 
fyllts med ekologisk kapok av bästa kvalitet. Täcket säkrar med 
sina värmereglerande och svettransporterande egenskaper en 
torr och bekväm sömn under hela natten och över hela året. 
Kapokfibrerna innehåller ett naturligt bitterämne som ser till att 
täcket är resistent mot dammkvalster och bakterier. Därmed är 
produkterna även 100% allergivänliga.

Ett täcke för hela året som kategoriseras enligt svalt / ljummet 
och rättar sig snabbt efter kroppstemperaturen.

Hos Cocoon har vi valt att använda extra fyllning i våra 
kapoktäcken eftersom detta bidrar till att förlänga produktens 
livslängd.

Organic Kapok kudde

En kapokkudde är en fantastisk kudde för dig som är varm på 
natten. Kapokfibrernas hög lufthalt och deras vattenavvisande 
egenskaper innebär att de är oerhört bra på att leda värme och 
fukt genom kudden och bort från kroppen. På så sätt håller 
kapokkudden sig behagligt torrt under hela natten. 

Juniorkudden och vuxenkudden har blixtlås. Därmed kan man 
justera fyllningen till den höjd som man föredrar. 

Fiber 100% ekologisk och vegansk kapok

Tyg 100% ekologiskt certifierat bomull

Egenskaper
Värmereglerande och svettransporterande

Allergivänlig

Skötsel Avluftning och tvätt 

Varianter Baby, junior och vuxen

Värmeklass      Sval        Ljummen  (Se vår guide for täcken s. 19)

Fiber 100% ekologisk och vegansk kapok

Tyg 100% ekologiskt certifierat bomull

Egenskaper
Värmereglerande och svettransporterande

Allergivänlig

Skötsel Avluftning och tvätt 

Varianter Baby, junior och vuxen

Värmeklass      Sval        Ljummen  

_
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Organic Kapok bäddkant

Med en bäddkant av kapok får du en 
kemikaliefri och allergivänlig produkt utan 
polyesterfyllning. Den sköna bäddkanten är 
tillverkad av mjuk, ekologisk bomull och är 
stoppad med naturliga kapokfibrer. 
Bäddkanten medverkar till att sängen känns 
trygg och säkrar en bekväm, stabil sömn åt 
ditt barn.

Vill du ha en bäddkant som täcker alla sidor, 
ska du använda två bäddkanter. 

Organic Kapok amningskudde

Vill du också ha en kemikaliefri amning-
skudde utan plast och polyester-fyllning? Med 
en amningskudde av kapok får du en naturlig, 
andningsbar och temperaturr-eglerande 
produkt som ser till att barnet inte blir för 
varmt under amning. 
Amningskudden har en bra storlek, mjuk 
fyllning, men fast. Allt detta ger ett fantastiskt 
stöd åt både barn och mamma. 

Nu kan du även få ett mjukt, ekologiskt 
bomullsöverdrag till kudden som enkelt kan 
tas av för tvätt. 

Fiber 100% ekologisk och vegansk kapok

Tyg 100% ekologiskt certifierat bomull

Egenskaper
Värmereglerande 

Allergivänlig

Skötsel Avluftning och tvätt 

Varianter Høöjden är 28 cm. 
60x120 cm / 70x140 cm

Fiber 100% ekologisk och vegansk kapok

Tyg 100% ekologiskt certifierat bomull

Egenskaper

Värmereglerande och 
svettransporterande

Allergivänlig

Skötsel Avluftning och tvätt 

Varianter En storlek

_
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Fiber 100% ekologisk och vegansk kapok

Metervare 100% ekologiskt certifierat bomull

Egenskaper

Värmereglerande och 
svettransporterande

Allergivänlig

Skötsel Avluftning och tvätt 

Varianter 25 olika storlekar

Fiber 100% ekologisk och vegansk kapok

Tyg 100% ekologiskt certifierat bomull

Egenskaper

Värmereglerande och 
svettransporterande

Allergivänlig

Fast, men ger mer mjukhet åt en 
kapokmadrass

Skötsel Avluftning och tvätt 

Varianter 80/90/120/140/160/180x 200 
(kan beställas i specialmåttl)

Fiber 100% ekologisk och vegansk kapok

Metervare 100% ekologiskt certifierat bomull

Egenskaber

Värmereglerande och 
svettransporterande

Allergivänlig

Fast madrass

Skötsel Avluftning

Varianter 36 olika storlekar; Besök vår 
hemsida för mer information

Organic Kapok rullmadrass

En rullmadrass av kapok är ett bra 
komplement för dig som vill ha ett 
värmereglerande och svettransporterande 
underlägg av helt naturliga och kemikaliefria 
material. En rullmadrass med kapokfibrer är 
ett mjukt och aningsbart madrassunderlägg. 
Det förblir torrt och kroppsneutralt under 
hela natten och är därmed mycket mer än 
bara ett madrasskydd.

Känner du dig mycket varmt under hela 
natten? Lider du av svettningar? Då är en 
rullmadrass av kapok ett perfekt komplement 
till din egen madrass.

Organic Kapok bäddmadrass

En bäddmadrass av kapok är det bästa 
ekologiska alternativet för en vanlig 
bäddmadrass. Detta är en produkt för dig som 
vill ha en fastare och mer värmereglerande 
bäddmadrass. 

En bäddmadrass av kapok är ett härligt tillägg 
till en kapokmadrass och den kan även 
användas som ett komplement till en vanlig 
skummadrass. En bäddmadrass av kapok är en 
fastare bäddmadrass men med mjukare 
fyllning än en vanlig kapokmadrass. Därför 
tillför det lite extra mjukhet åt en fast 
madrass. 

Organic Kapok madrass

Madrassen har en fantastisk förmåga att 
reglera temperatur och transportera bort fukt. 
Den leder enkelt bort överskottsvärme och 
fukt från kroppen. Därmed upplever du även 
en behaglig och torr sömn genom hela natten. 
Kapokfibrerna säkrar dig en 100% naturlig och 
allergivänlig madrass.

Madrassen är en fast madrass som 
rekommenderas av experter för spädbarn och 
barn. Madrasserna är handstoppade och kan 
därför variera något i storlek. Om man vill ha 
en mjukare känsla, rekommenderar vi att man 
lägger en rullmadrass av kapok ovanpå 
madrassen.

_
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Amazing Maize

En miljövänlig fiber

Cocoon Amazing Maize är en miljövänlig, vegansk och hållbar produktserie som tillverkas av en växtbaserad majsfiber som ser till att produkten 
är 100% biologiskt nedbrytbart.

Denna nya unika biofiber är vår gröna motsvarighet till dagens syntetiska och petroleumbaserade plastfiber som inte kan brytas ned på ett 
naturligt sätt. Serien består främst av täcken och kuddar för både barn och vuxna. Den är dessutom ett perfekt grönt alternativ till traditionella 
dun- och fjäderprodukter. Det sköna och mjuka tyget som används för denna produkt är framställt av 100% ekologiskt certifierat bomull.

Utmärkta regleringsegenskaper

Majsfibrer har en lång och ihålig fiberstruktur som påminner om ullfibrer. Detta ger majsfibrerna deras unika temperaturreglerande egenskaper 
och en fantastiskt behaglig känsla under din sömn. Majsfibrerna är dessutom vattenavvisande och leder bort både överskottsvärme och fukt 
genom täcket istället för att absorbera det. Täcket är torrt och behagligt under hela natten. 

Allergivänligt

Vår serie av majsfiberprodukter är ett naturligt alternativ för barn och vuxna med allergier och för dem som vill undvika allergiframkallande 
produkter. Vårt ekologiska tyg har vävts så tätt att kvalster inte kan tränga igenom det. 

_
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Inte bara bra för sömnen utan även för 
miljön

Fibrernas naturliga kretslopp bidrar till en enkel och miljövänlig 
produktion som värnar om samma slags natur som våra råvaror 
kommer ifrån. Framställningen av majsfibrer kräver faktiskt hela 
68% mindre fossila bränslen vid framställning jämfört med 
framställningen av konventionella syntetiska fibrer. På grund av 
den miljövänliga produktionen betecknas majsfibrer som de 
första växthusgasneutrala fibrerna som någonsin har skapats.

Detta kontinuerliga kretslopp avspeglar Cocoon Companys 
vision om att minska resursslöseriet och därigenom minimera 
vår påverkan på jorden.

Skötsel

Det är väldigt enkelt att sköta om produkterna. De mår liksom 
alla andra sängkläder bra av att regelbundet hängas utomhus i 
den friska luften och därigenom säkra ett hälsosamt 
inomhusklimat. Men om olyckan är framme, kan våra Amazing 
Maize-produkter tvättas i 60 grader. Helst med kemikaliefria 
tvättmedel som våra tvålbär. Men kom ihåg att följa våra tvättråd 
som du hittar på produkten eller på vår hemsida. 

_
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Amazing Maize täcke

Naturfibrerna i dessa täcken är nya 100% veganska och 
biologiskt nedbrytbara fibrer som utvinns från majsstärkelse. Vår 
innovativa och miljövänliga majskudde kategoriseras som 
ljummen / varm och det är en luftig, lätt kudde. 

Kudden har en liknande känsla och fyllighet som en traditionell 
dunkudde.

Amazing Maize kudde

Vår innovativa och miljövänliga majskudde kategoriseras som 
ljummen / varm och det är en luftig, lätt kudde. Kudden har en 
liknande känsla och fyllighet som en traditionell dunkudde. 

Produkten är allergivänlig eftersom dammkvalster inte kan 
tränga igenom det tätt vävda tyget. 

Fiber 100% Veganskt och biologiskt nedbrytbart

Tyg 100% ekologiskt certifierat bomull

Egenskaper
Värmereglerande och svettransporterande

Allergivänlig

Skötsel Avluftning och tvätt 

Varianter Baby, junior och vuxen 

Värmeklass Ljummen        Varm (Se vår guide för tacken s. 19)

Fiber 100% Veganskt och biologiskt nedbrytbart

Metervare 100% ekologiskt certifierat bomull

Egenskaber
Värmereglerande och svettransporterande

Allergivänlig

Skötsel Avluftning och tvätt 

Varianter Baby, junior och vuxen 

Värmeklass Ljummen        Varm

_
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Merino Wool

En exklusiv och ekologisk sängprodukt 

Cocoon Merino Wool är en serie av exklusiva och ekologiska sängprodukter. Serien är utvecklad och designad i Danmark. Den produceras i EU av de 
bästa certifierade europeiska tygerna och fylls med den finaste och renaste merinoullen. Serien består av täcken och kuddar för spädbarn, juniorer 
och vuxna. 

Andningsbar och fukttransporterande

Ullfibrer är kända för sina fantastiska värmereglerande egenskaper och därför är de också ett av de mest använda materialen i kläder. Ull har en stor 
förmåga att hjälpa kroppen med att reglera temperaturen eftersom ullens isolerande, ihåliga fibrer skapar en temperaturreglerande effekter som ser 
till att fukten konstant passerar igenom tyget.

Inte bara ett vintertillbehör

Alla våra ulltäcken är täcken som kan användas hela året. Men eftersom vi som konsumenter ofta har våra individuella preferenser om hur vi bäst 
gillar våra täcken, producerar vi täcken och kuddar av merinoull i tre olika viktklasser. 

Antibakteriell och allergivänlig

Vår merinoull är 100% naturlig och obehandlad genom hela bearbetningsprocessen för att kunna skapa en så ren och naturlig produkt som möjligt.
Ullfibrernas naturliga yta av lanolin skapar en antibakteriell miljö som skyddar fibrerna mot dammkvalster, hjälper mot luktbildning och ger 
merinoullen en självrengörande funktion.

_
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Merinofår

Merinofår är världens mest talrika fårras som ursprungligen 
härstammar från Spanien men som nu finns över hela världen. För 
Cocoon Merino Wool-produkterna används bara ull från 
merinofår som lever i bergen. Dessa får producerar en mindre 
mängd ull på grund av den kallare luften i bergen. Fåren 
producerar i genomsnitt 3-6 kg ull per år. Jämförelsevis använder 
vi 1,4 kg till våra medelstora vuxentäcken. 

Eftersom vi bara använder ullfibrer som är längre än 8 cm, känns 
våra produkter mer luftiga samtidigt som de är mer andningsbara 
och bättre värmereglerande. 

Djurskydd

Det är direkt avgörande att produktionen av merinoull sker med 
hänsyn till djuren när vi väljer råvaruleverantör. Därför har vi en 
strikt policy om att endast använda ull från får som är frigående, 
klipps på ett korrekt, ordnat sätt och inte utsätts för vanvård.

Skötsel

Din merinoullprodukt är lätt att ta hand om eftersom ullen är 
självrengörande. Därför behöver du inte heller tvätta ditt ulltäcke. 
Men om en olycka skulle inträffa, rekommenderar vi att du 
försiktigt tvättar bort fläckarna från ditt ulltäcke. För att bevara 
produktens luftighet och lätthet ska produkten luftas 
regelbundet. _
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Merino Wool täcken

Ett extremt exklusivt och naturligt täcke med fyllning av den 
finaste, obehandlade merinoullen och med ett tyg som är av 
100% ekologiskt certifierat bomull. 

Ulltäcket är helt unikt och anpassar sig till din kroppstemperatur. 
Det är luftigt, mjukt och absolut oumbärligt när du har provat det. 

Täcket är allergivänligt eftersom det naturliga innehållet av 
lanolin i merinoullen är resistent mot dammkvalster och 
bakterier. 

Alla våra produkter av merinoull tillverkas i Europa.

Merino Wool kuddar
Våra exklusiva ullkuddar produceras med fyllning av den finaste, 
obehandlade merinoullen av högsta kvalitet och en silkeslen 
ekologisk bomull. Ullkuddar för vuxna finns i tre olika höjder. 
Därmed kan du välja den som passar bäst enligt dina önskemål. 

• Kuddhöjden light är främst för dig som sover på magen eller
som vill vika ihop kudden.

• Kuddhöjden medium är vår standardkudde och den som de
flesta föredrar.

• Kuddhöjden heavy är vår kudde med mest fyllning och är för
dig som gillar en hög kudde med extra fyllning.

Alla våra produkter av merinoull tillverkas i Europa.

Fiber 100% Ekologisk och obehandlad merinoull

Tyg 100% ekologiskt certifierat bomull

Egenskaper

Värmereglerande och svettransporterande

Allergivänlig

Självrengörande

Skötsel Avluftning

Varianter Baby, junior, vuxen och dubbeltäcke samt i 
viktklasserna light, medium och heavy 

Värmeklass     Sval        Ljummen         Varm (Se guide för tacken)

Fiber 100% Ekologisk och obehandlad merinoull

Tyg 100% ekologiskt certifierat bomull

Egenskaper

Värmereglerande och svettransporterande

Allergivänlig

Självrengörande

Skötsel Avluftning

Varianter Baby, junior och vuxen samt i 
kuddhöjderna light, medium och heavy

Värmeklass      Sval        Ljummen         Varm

_
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Skandinaviens bästa jerseylakan

Vi är mycket glada över våra jerseylakan! Därför är vi även 
mycket glada över den positiva feedbacken som vi har fått från 
våra återförsäljare och slutanvändare.

Produkterna som nu har varit en del av vårt sortiment i mer än 
sex år har upprepade gånger utökats med flera storlekar och 
finns nu även i 2-pack.  

Våra lakan tillverkas av en härlig, kraftig jerseykvalitet och vävs 
av den mjukaste 100% rena samt ekologiska bomullen. 
Produkten är slitstark och kan tvättas i 60 grader. Vi 
rekommenderar att man tvättar sina lakan med ett kemikaliefritt 
och skonsamt tvättmedel som till exempel våra tvålbär för att 
fortsatt ha en 100% ekologisk produkt. 

Tyg 100% ekologiskt certifierat bomull

Egenskaper Slitstark

Skötsel Tvättas vid 60 grader

Varianter Baby- och juniormadrasser, barnvagns- och 
själsängsmadrasser. Samt storlekarna  
70x160/74x169/90x200/90x220 cm

_
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VARM MIDDEL KOLD

VARM

MEDEL

KALL

SVAL Organic Kapok og Merino Wool light

LJUMMENN Organic Kapok, Merino Wool medium 
og Amazing Maize

VARM Amazing Maize og Merino Wool 
heavy

Cocoons guide för täcken

Regleringsförmåga kontra isoleringsförmåga

Ett täckes bär- och isoleringsförmåga beskrivs allmänt som de 
två viktigaste parametrarna när man ska bedöma kvaliteten av 
ett traditionell fjäder- eller duntäcke. 

Bärförmågan är en term som endast kan användas för fjäder- 
och duntäcken och denna beskriver mängden av stillastående 
luft i täckets fyllning. En hög bärförmåga är det som vi ofta 
förknippar med ett härligt lätt och fylligt täcke. Bärförmågan är 
också ett uttryck för hur bra täcket isolerar runt kroppen. En hög 
bärförmåga och god isoleringsförmåga är därför bra för oss när 
vi fryser och gärna vill ha ett täcke som håller värmen och 
stänger ute kylan. 

Problemet med bra isoleringsförmåga är att täcket fortsätter att 
hålla värmen även när man inte längre fryser. Därför blir det 
svårt för kroppen att göra sig av med överskottsvärme under 
natten. När kroppen inte kan bli av med värmen, försöker den 
svalka sig genom att svettas. När vi svettas eller har det för 
varmt under täcket, är det ett tecken på att vårt täcke är alltför 
isolerande i förhållande till sovmiljön som vi sover i. 

Därför anser vi att det är viktigt att välja ett täcke som har en 
bättre regleringsförmåga än isoleringsförmåga. Detta för att 
överskottsvärme och fukt ska kunna ledas bort från kroppen när 
vi har behov av det.

I guiden för täcken till höger, kan du se vilka täcken som bäst 
passar med dina behov och önskemål.

Vilken typ är du när du sover?

Ru
m

st
em

pe
ra

tu
r d

är
 d

u 
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Organic Laundry

Värna om vår miljö

Cocoon Organic Laundry är en serie av naturliga tvättprodukter för kropp och hem som har skapats med önskan att producera så naturliga, 
hållbara och miljövänliga tvättprodukter som möjligt och därmed göra en skillnad för vår miljö. Om du också vill bidra till att minska vår 
påverkan på planeten och mängden av kemikalier som används i det dagliga livet, ska du prova vår Organic Laundry-serie.  

Kemikaliefria och naturliga tvättprodukter

Serien är utvecklad med hänsyn till alla förfrågningar vi har fått från både återförsäljare och slutanvändare som vill ha kemikaliefria och 
naturliga tvättprodukter för deras sömnprodukter från Cocoon.

Hållbar produktion

Vår Organic Laundry-serie består av produkter som uteslutande har skapats av vår natur. Till exempel kan tvålbär skördas från tvålbärsträd i upp 
till 90 år. Produktionen bidrar därmed till en garanterad inkomst för lokalborna och trädens bevarande.  
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Tvålbär

Tvålbär är en vegansk, 100% 
ekologisk och naturligt nedbrytbar 
produkt som kan användas för tvätt av 
kläder, disk, rengöring samt som 
schampo och raklödder. 
Perfekta för känslig hud. Tvålbärens 
träd växer i området kring Himalaya. 
När bären är mogna, plockas och 
torkas de under bar himmel. Bärens 
tvålhaltiga fruktkött separeras från 
den svarta kärnan och finsorteras 
innan det packas. Odlingen av tvålbär 
är en mycket hållbar process eftersom 
träden kan skördas under väldigt 
många år. Detta bidrar till att bevara 
skogen och ger lokalborna en fast 
inkomst.

250 gram tvålbär 

ger ca 90 tvättar

500 gram tvålbär

ger ca 180 tvättar

1 kg tvålbär

ger ca 360 tvättar

Torkbollar av ull

 

 

Cocoons ullbollar är torkbollar för 
torktumlaren som reducerar torktiden 
med 25% med hjälp av ullens väldigt 
fuktabsorberande egenskaper. 
Samtidigt mjukar de upp kläderna 
under torkning och ersätter därmed 
användningen av sköljmedel. 

Använd 3-6 ullbollar beroende på hur 
mycket som torkas i torktumlaren.

Finns i paket om 4 och 6 stycken.

Fläckborttagningsblock

 

Cocoons naturliga 
fläckborttagningsblock är en 100% 
vegansk och naturlig produkt. Det 
perfekta alternativet för dig som vill ha 
ett liv fritt från kemikalier.

Fläckborttagningsblocket är extremt 
effektivt samtidigt som det är skonsamt 
mot både klädernas fibrer och miljön.

Fläckborttagaren är tillverkad av 
naturliga oljor och mineraler och är 
100% nedbrytbart. Det är enkelt att 
applicera eftersom man bara ska smörja 
in det på den fuktade fläcken innan 
tvätt. Det är också en fantastisk produkt 
i kombination med de naturliga 
tvålbären.

 

Oljor, 20 ml.

Våra naturliga och ekologiska oljor kan 
tillsättas till tvätten under tvätt och 
därmed ersätta användningen av 
kemiska sköljmedel. 

En enda droppe är tillräckligt för en 
tvätt.

Endast det bästa är bra nog och därför 
har vi vidareutvecklat våra oljor. Snart 
lanserar vi en ny serie av oljor. Dessa 
blir handelns mildaste oljor och de är 
dessutom skonsamma mot miljön.

_
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Natursvamp

 

Cocoons ekologiska natursvampar 
kommer alla från Medelhavet och 
skördas på ett ytterst  
hållbart och skonsamt sätt för miljön.
Natursvamparnas otroliga mjukhet och 
många porer bidrar till att rengöra 
huden på djupet - på ett mjukt och 
naturligt sätt. Natursvamparna är 
idealiska för både vuxna och barn. 
Natursvampar är enkla att hålla rena och 
därför är de mer hygieniska och 
allergivänliga än konstgjorda svampar 
av plast.

Sidensvampar är extremt mjuka och 
med sina mycket täta, fina kanaler är de 
helt fantastiska för känslig hud - som i 
ansiktet eller för spädbarn. 

Honeycomb och Honeycomb Wool-
svamparna är utmärkta för kropp och 
själ. De är särskilt bra för att t.ex. 
balansera huden på ett mycket 
skonsamt sätt och därmed bevara 
hudens fuktighet.

Honeycomb-svamparna kan med sina 
något större kanaler absorbera rikligt 
med vatten och därmed är de även 
otroligt användbara när man använder 
svamparna med tvål. 

Honungstvål 

Denna 100% naturliga tvål är perfekt 
för känslig hud och för dem som vill ha 
en mer återfuktande tvål. 

Tvålen är handgjord och det har inte 
tillsatts några luktämnen. Tvålen 
innehåller den unika Manuka-honungen 
från Nya Zeeland som har en lugnande 
effekt och är antibakteriell. Den kallas 
även för ”The healing honey”.

Finns i varianterna havre och citrongräs. 
 

Bättre än standardnormen

Vi kan alla göra mer för miljön och vi alla har ett ansvar. Hos 
Cocoon tar vi ansvar och går gärna främst i ledet. Vi vill flytta 
ribban för vad som är möjligt och hur mycket mer vi kan göra för 
att skapa de mest naturliga, rena och ekologiska produkterna 
som möjligt. 

Våra krav på råvaror, förpackningar och produktion är mycket 
högre än vad existerande certifieringar föreskriver.
Alla våra tyger är av 100% certifierat ekologisk bomull. Vi 
blandar inte rena ekologiska bomullsfibrer med cellulosafibrer 
som lyocell eller bambu för att mjuka upp tyget. Vi behandlar 
inte heller bomullstyget med kemikalier som t.ex. formaldehyd. 
Vi vill ha 100% rena, naturliga och kemikaliefria produkter. 

Fibrerna vi använder som stoppning är noga utvalda av högsta 
kvalitet och bearbetas med minimal miljöpåverkan.

Vår produktion är SA 8000-godkänd och uppfyller därmed alla 
krav om socialt ansvar.

Cocoon Company ®
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