


O PODER DA NATUREZA 
AO SERVIÇO DA HIGIENE.

SOLUÇÕES DE HIGIENE E LIMPEZA 
CRIADAS COM INGREDIENTES
100% NATURAIS E VEGETAIS



PELO MUNDO A QUE 
TODOS CHAMAMOS CASA

Não nos limitamos apenas a acreditar que é possível um mundo 
melhor, mais sustentável e promissor para todos. 

Nós asseguramos-nos que ele existe!
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Na Higiguima, entendemos que a nossa 
atuação anda sempre de mãos dadas 
com o nosso sentido de responsabilidade. 
O crescimento econômico é confrontado 
com o equilíbrio do meio ambiente. 
Adotamos ininterruptamente medidas 
que visam a preservação da 
biodiversidade e dos recursos naturais, 
como a reciclagem de materiais, a 
utilização consciente dos recursos ou o 
comércio de produtos ecológicos.
Foi por isso que decidimos criar a 
Sunflower. Uma marca que detém 
exclusivamente produtos de higiene e 
limpeza de alta qualidade, 100% 
orgânicos e naturais. As suas matérias 
primas de origem vegetal transmitem o 
poder da natureza para estes produtos, 
transformando-os numa autêntica força 
de higiene e limpeza ecológica.

O NOSSO CICLO



AS NOSSAS PREOCUPAÇÕES

Vegan
100%

Biodegradável 
Cruelty

Free
Plástico

Reciclado
Natural

Os produtos 
SunFlower são todos 
de origem vegetal e 

totalmente 
inofensivos para a 
saúde humana ou 

para o meio 
ambiente quando 
respeitado o seu 

grau de dissolvência.

Cada matéria prima 
presente na linha 
SunFlower é de 

origem vegetal é de 
produção 

sustentável e 
respeita os critérios 

fundamentais 
impostos pelas 

entidades 
competentes.

As embalagens da 
linha SunFlower são 

compostas de 
plástico reciclado e 
de plástico de pasta 

virgem, o que 
possibilita uma nova 

reciclagem das 
mesmas.

Nenhum dos 
produtos da linha 

SunFlower é testado 
em animais e todos 
os seus compostos 

têm certificação 
Cruelty Free.

 Todas as substâncias 
ativas que compõem 

os produtos 
SunFlower são 100% 

biodegradáveis.



Substância de origem 
natural mais conhecida 
como Bioetanol que é 

obtida através da 
fermentação de resídu-
os vegetais sacaríneos 
como a beterraba. A 
sua ação desagrega 
microrganismos e 

remove a sujidade de 
forma eficaz.

ÁLCOOL
ETÍLICO

Matéria prima orgânica 
100% biodegradável 

que está presente em 
grandes quantidades 

nos frutos cítricos como 
limão e laranja. Sub-
stância de PH Ácido, 

tem um ótimo desem-
penho em desin-

crustações e dissolvên-
cia de sujidades.

ÁCIDO 
CÍTRICO

O perfume que compõe 
alguns dos produtos da 

linha SunFlower, são 
aromas com certificado 

Ecolabel e cumprem 
com todos os requisitos 

necessários.

AROMAS 
DE ORIGEM
NATURAL

Através do processo de 
saponificação (processo 
de fabrico de sabão), o 

óleo de palma e óleo de 
coco são recursos 
naturais utilizados 

como matérias primas 
vegetais na composição 
de detergentes. A sua 
ação mecânica rodeia 

as partículas de gordura 
facilitando a sua solubil-

idade.

ÓLEO DE PALMA
OU

ÓLEO DE COCO 
DE PALMISTE

MATÉRIAS-PRIMAS



SUNFLOWER   
COZINHAS

Detergente concentrado para 
lavagem manual de loiça 

Detergente superconcentrado para 
lavagem manual de loiça 

Detergente desengordurante 
superconcentrado multiusos 

Detergente desengordurante RTU 

Detergente líquido concentrado para 
máquinas de loiça

Detergente neutro concentrado para 
máquinas de loiça 

Secante e abrilhantador ácido 
concentrado para máquinas de loiça 

Secante e abrilhantador neutro 
concentrado para máquinas de loiça 

5L

5L

5L

750ml

5L

5L

5L

5L



SUNFLOWER   
HOUSEKEEPING

Detergente concentrado perfumado floral

Detergente concentrado perfumado Pinho

Detergente concentrado perfumado Citrus

Detergente superconcentrado perfumado 
Pinho

Detergente superconcentrado perfumado 
Citrus

Detergente multiusos superconcentrado 
para vidros e espelhos 
 
Detergente multiusos RTU para vidros e 
espelhos 

Detergente desincrustante concentrado 
para casas de banho

Detergente desincrustante 
superconcentrado para casas de banho 

5L

5L

5L

5L

5L

5L

750ml

5L

5L



SUNFLOWER   
LAVANDARIA

Detergente líquido concentrado enzimático 
para todo o tipo de tecidos Nature force  

Detergente líquido superconcentrado 
enzimático para todo o tipo de tecidos 
Nature force 

Amaciador concentrado perfumado Nature 
force 

Amaciador superconcentrado perfumado 
Nature force 

5L

5L

5L

5L



www.higiguima.pt

Contactos: Descubra tudo:

Travessa Comendador Alberto Magalhães e 

Sousa, Lotes 12 e 13, Vila Nova de Sande 

4805-668 Guimarães - Portugal

geral@higiguima.com

+351 967 634 323 | +351 253 570 865


