


בית של מותגים בריאים לכל המשפחה.

אורגניקזון הוקמה בשנת 2008 במטרה להנגיש לשוק הישראלי מותגים
אורגניים, טבעיים, טבעוניים, איכותיים וידידותיים לגוף, לסביבה ולבעלי

החיים תוך שמירה על עקרונות אקולוגיים וחברתיים.

היום, בשנת 2020 החזון שלנו התממש ומגוון המותגים שלנו 
מצמצמים את טביעת הרגל האקולוגית ועומדים בקריטריונים של:

ממוחזרים   | מתכלים  פעמיים  חד   | אורגניים  רכיבים   |  Zero waste
מכילים  ואינם  ומתחדשות  חלופיות  באנרגיות  מיוצרים   | ומתמחזרים 

חומרים המזיקים לסביבה.

אורגניקזון
®



המותג                     נוצר בשנת 2011 מתוך שילוב של אהבה לטבע ולחוויית 
רחצה מפנקת.  

הייתה  שלנו  והמוטיבציה  אורגניים  ירקות  של  שדות  הייתה  שלנו  ההשראה 
הצורך במוצרים אפקטיביים וטבעיים לטיפוח השיער והגוף.

ליקטנו את כל הטוב הזה לתוך הקולקציות שלנו
    תמציות של פירות וירקות אורגניים מאושרים

    שמן זית אורגני המשמש נוגד חמצון
    אלוורה אורגנית מרגיעה

    חמאת שיאה ללחות ורכות
    תמציות טבעיות מצמחים

    מים ומלחים מים המלח המעושרים ב26 מינרלים
    אהבה כמשאב טבע אנושי

 
כל המוצרים שלנו הם ללא SLS, ללא פראבנים, ללא רכיבים פטרוכימיקלים, 

ללא רכיבים מן החי – מאושר Vegan Friendly ולא נוסו על בעליי חיים
מיוצרים בישראל בסטנדרטים בינלאומיים.

 

טבעי שתתאהבו!



הקולקציה הירוקה
מתאימה לכל המשפחה, מיועדת לכל סוגי השיער | עור 

ולתינוקות מגיל חצי שנה.
מכילה תמציות ירקות אורגניים:

מלפפון, פטרוזיליה ותרד.



מרכך
500 מ“ל

סבון ידיים
500 מ“ל

סבון גוף
500 מ“ל | 1 ליטר

שמפו 
500 מ“ל | 1 ליטר 



הקולקציה הסגולה
מתאימה לשיער | עור יבש מאוד עד פגום.

מכילה תמציות פירות אורגניים:
אוכמניות, ענבים ולבנדר.

בנוסף הקולקציה מועשרת בחמאת שיאה,
שקדים,  שמן  חוחובה,  שמן  מרוקאי,  ארגן  שמן 
אלוורה, קלנדולה ותמציות תה ירוק, קמומיל ועוד 



מרכך
500 מ“ל

סבון ידיים
500 מ“ל

סבון גוף
500 מ“ל | 1 ליטר

שמפו 
500 מ“ל | 1 ליטר 

קרם גוף
150 מ“ל

קרם ידיים
100 מ“ל

מסכת שיער
350 מ“ל



הקולקציה האדומה
מתאימה לשיער | עור רגיל עד שמן.

מכילה תמציות ירקות אורגניים:
עגבניות, סלק ופלפל אדום.



מרכך
500 מ“ל

סבון ידיים
500 מ“ל

סבון גוף
500 מ“ל

שמפו 
500 מ“ל 



הקולקציה הכתומה
מתאימה לשיער | עור רגיל עד יבש.

מכילה תמציות ירקות אורגניים: גזר, דלעת ובטטה.

הקולקציה הכתומה
מתאימה לשיער | עור רגיל עד יבש.

מכילה תמציות ירקות אורגניים: גזר, דלעת ובטטה.



מרכך
500 מ“ל

סבון ידיים
500 מ“ל

סבון גוף
500 מ“ל

שמפו 
500 מ“ל 

מסיכת שיער
350 מ“ל

קרם שיער 
ללחות ועיצוב

400 מ“ל



קולקציית האגוזים
מתאימה לשיער שעבר החלקה ולטיפול אינטנסיבי.

מכילה תמציות שמנים אורגניים:
מקדמיה, שיאה וארגן.

ים  ומי  כלוריד  סודיום  מלחי  מכילים  אינם  המוצרים 
המלח כדי להגן על תוצאות ההחלקה ומעניקים איזון 
מושלם בין אחוז גבוהה של רכיבים טבעיים ואורגניים 
ובעל  למגע  נעים  מטופח,  לשיער  מצוינות  לתוצאות 

מראה בריא.

זית,  שמן  קוקוס,  בשמן  מועשרת  הקולקציה  בנוסף 
שמן חוחובה, אלוורה קלנדולה וקמומיל. 



שמפו
500 מ“ל

מרכך
500 מ“ל

מסיכת שיער
350 מ“ל 



אריזות חיסכון | 5 ליטר

קולקציה ירוקה: שמפו, מרכך, סבון גוף וסבון ידיים
קולקציה סגולה: שמפו, מרכך, סבון גוף וסבון ידיים

קולקציה אדומה: שמפו, סבון גוף וסבון ידיים
קולקציה כתומה: שמפו וסבון גוף



סבון שמן זית אורגני 
לבנדר וקלנדולה

סבון שמן זית אורגני 
גרניום לימוני

סבון שמן זית אורגני 
פריחת השקד

סבון שמן זית אורגני 
מלפפון ותה ירוק

סבונים מוצקים
משמן זית אורגני

זית  שמן  על  המבוססים  טבעיים  סבונים 
אורגני, מועשרים בחמאת שיאה, שמן קוקוס, 

שמן קלנדולה, שמן נבט חיטה וחמאת קקאו.
הסבונים עשויים בעבודת יד בשיטה מסורתית 

בתהליך ייצור קר.



סבון שמן זית אורגני 
לבנדר וקלנדולה

סבון שמן זית אורגני 
גרניום לימוני

סבון שמן זית אורגני 
פריחת השקד

מסכת בוץ מינרלי
לניקוי וטיהור עור הפנים בזכות 

פורמולה ייחודית מאוצרות הטבע 
ואמא אדמה. באריזת קנה סוכר 

ממקור טבעי ומתחדש.
100 מ"ל

ג'ל ניקוי פנים
מסיר מעור הפנים שאריות שומן ולכלוך 
ומשרה תחושת רעננות טבעית. באריזת קנה 

סוכר ממקור טבעי ומתחדש.
150 מ"ל

מיסלר 
מי ניקוי והסרת איפור

בתוספת מי ורדים להסרת איפור פנים, 
עיינים ושפתיים ללא צורך בשטיפה.  

200 מ"ל

קולקציית
ניקוי פנים

מתאימה לכל סוגי העור.
מכילה תמציות אורגניות:
אלוורה, מלפפון וקמומיל.

ללא SLS, ללא פראבנים, ללא 
פטרוכימיכלים וללא בישום.

באריזת קרטון מאושרת בתקן
 (PEFC) לניהול יערות בר קיימא



מוצרי היגיינה נשית
העשויים 100% כותנה אורגנית - נקייה מכימיקלים 

מזיקים.
המוצרים בעלי כושר ספיגה גבוה, בעלי ph ניטרלי, 
רגיש,  לעור  מתאימים  גירויים,  במניעת  יעילים 

היפואלרגי.

חד  במוצר  להשתמש  המעוניינות  לנשים  אידיאלי 
חומרים  עם  ממגע  להימנע  רוצות  אך  פעמי 
סינתטיים ובמקביל לבחור במוצר אקולוגי - מתכלה 

המכבד את הסביבה.



מגן תחתון באריזה אישית
אריזה אישית אקולוגית, מתאימה לנשיאה בתיק

מצוינת לחופשות וטיולים | 24 יח' באריזה 

מגני תחתון

מגן תפזורת ארוך במיוחד
20 יח' באריזה 

מגן תפזורת 
24 יח' באריזה 



תחבושות 

ספיגה מוגברת
10 יח' באריזה

ספיגה רגילה 
10 יח' באריזה

תחבושת עבה עם כנפיים 
שתן  לבריחת  המחזור,  לתקופת  מתאימה 

קלה ולאחר לידה 
10 יח' באריזה



טמפונים | ללא מוליך

טמפונים | עם מוליך

טמפונים
נוחים ובטוחים לשימוש החל מהמחזור הראשון

סופר פלוס
16 יח‘ באריזה

סופר 
16 יח‘ באריזה

רגולר
16 יח‘ באריזה

רגולר 
16 יח‘ באריזה

סופר 
16 יח‘ באריזה



טמפונים | עם מוליך ביו פלסטיק
טמפונים קומפקטיים 100% כותנה אורגנית עם מוליך 

ביו פלסטיק ממקור טבעי ומתחדש. 
מוליך הטמפון קומפקטי, רך ומעוגל להחדרה נוחה.

פדיות קוסמטיות 
70 יחידות פדיות קוסמטיות מ-100% כותנה אורגנית 
נקייה מכימיקלים מזיקים, ללא הלבנה וכלור. להסרת 
הכותנה  בתינוקות.  ולטיפול  העור  ניקוי  איפור, 

מאפשרת ניקוי עדין ועמוק.

צמרונים לאזניים
100% כותנה אורגנית  200 יחידות צמרונים עשויות 

נקיה מכימיקלים וממזיקים,
ללא הלבנה וכלור. 

רגולר 
16 יח‘ באריזה

סופר
16 יח‘ באריזה

סופר+
16 יח‘ באריזה



מיוצר  לטמפון,  כתחליף  המשמש  פעמון  בצורת  גביע  הינו   Mooncup
רעילים,  חומרים  מכיל  אינו   ,FDA מאושר  היפו-אלרגני  רפואי,  מסיליקון 
כימיקלים ומלבינים שנמצאים בטמפונים חד-פעמיים, אינו גורם לגירויים 

ומתאים גם לנשים עם עור רגיש/אלרגיות.

Mooncup אינו מפריע, סופג או עוצר את התהליך הטבעי של המחזור ובכך 
לא משנה את האיזון העדין בנרתיק. הוא תוכנן ע"י נשים לנוחות ונוחיות 

מרביים, ללא לכלוך, דליפות או יובש והוא משמש ל-10 שנים.

ל- Mooncup שני גדלים:
A לנשים שילדו לידה וגינלית או מעל גיל 30

B לנשים שלא ילדו לידה וגינלית (כולל ניתוח קיסרי) ומתחת לגיל 30

®

http://mooncup.co.il  אתר שירות לקוחות ייעודי למוצר



המותג HUMBLE CO מתמחה במוצרי היגיינת הפה פרי פיתוח של 
רופאי שיניים, תוך התחשבות בסביבה ותרומה משמעותית לחברה 

במימון פרויקטים למניעת עששת לילדים במדינות מתפתחות.

נוסו על בעלי חיים,  מברשות השיניים הן ללא ביספנול, BPA לא 
בקטריאלי,  ואנטי  טבעי  במבוק   100% עשויה  המברשת  ידית 

מתכלה ביולוגית מגידול בר קיימא.
והאריזה  ממוחזרים  חומרים   100% עשויה  החיצונית  האריזה 

הפנימית עשויה מנייר מתכלה ביולוגית.

כל מברשת שיניים שנמכרת, מסייעת במימון פרויקטים לרווחתם 
ומניעה  לטיפול  מקיפה  בתוכנית  מתפתחות  בארצות  ילדים  של 

בנושאי היגיינת הפה.



מברשות שיניים למבוגרים
Soft: כחול, ורוד, לבן, שחור ופחם

Medium: ורוד וכחול

מברשות שיניים לילדים
Ultra Soft: כחול, ורוד וצהוב



משחות שיניים טבעיות
תקן  ע"פ  טבעיים  מרכיבים  פורמולה 
למוצרים  האיכות  חותמת    –  NUTRUE
או  צמחי  ממקור  רכיבים  על  המבוססים 
אשר  פלאוריד  מכילה  המשחה  אורגני. 
עששת  מפני  מגן  כחומר  מחקרית  מוכח 

השן. 
, ללא פראבנים, VEGAN, ללא   SLS ללא 

חומרי טעם או צבע מלאכותיים.

משחת שיניים טבעית 
בתוספת פחם

משחת שיניים טבעית 
בטעם קוקוס ומלח

משחת שיניים טבעית 
בטעם מנטה

משחת שיניים טבעית 
לילדים



קיסם וחוט דנטלי עם ידית מתכלה
ידית המברשת עשויה מ-40% עמילן תירס.

האריזה עשויה מנייר ידידותי לסביבה.

קיסם וחוט דנטלי
עם ידית מתכלה

בטעם מנטה עדין 
50 יחידות

קיסם וחוט דנטלי
עם ידית מתכלה
בתוספת פחם 

50 יחידות



מוצרים למטבח, איכותיים ואפקטיביים המשמשים 
אלטרנטיבה אקולוגית למוצרים הקונבנציונליים.

עשויות  לסביבה,  ידידותיות  בסדרה  האריזות  כל 
הדפסה  בכלור,  הלבנה  עבר  שלא  ממוחזר  מקרטון 

בדיו על בסיס ירקות ודבק לא רעיל.



נייר אפייה אקולוגי
נייר אפיה העשוי מנייר איכותי שלא הולבן בכלור.

נקי מכימיקלים מזיקים לאדם ולסביבה. לנוחות השימוש - נשלף אחד אחד, בעל ציפוי 
סיליקון טבעי, חומר הנמצא בשפע בטבע ואינו רעיל. מצוין לאפייה ובישול ללא צורך 
נייר הניתן לשימוש חוזר. מתאים למיקרו ולתנור. ללא גלוטן, ניתן להשליך  בשימון. 

לקומפוסט.
24  יח' באריזה.

רדיד אלומיניום | 100% אלומיניום ממוחזר
רדיד אלומיניום העשוי מ100% אלומיניום ממוחזר, חזק ועמיד. נקי מחומרים רעילים. 
בטוח במגע עם מזון לפי התקן האירופאי וה-FDA. מצויין לאריזת מזון, שומר על הערך 

התזונתי, איכות המזון, הטעם והוויטמינים.
כ-10 מטר.

שקיות אוכל מנייר
שקיות ממקור טבעי ומתחדש. 

עמידות לשומנים ואידיאליות לסנדוויצ‘ים, 
אגוזים, עוגיות וחטיפים שומניים.

נשלפות אחת אחת. 
תחליף טבעי לשקיות ניילון המבוססות על 
פטרוכימקלים. באריזה ידידותית לסביבה 

ללא גלוטן, נקי מחומרים רעילים.
ניתן להשליך לקומפוסט.

48  יח' באריזה.

מנג`טים לאפייה | נייר לא מולבן
לאדם  המזיקים  מכימיקלים  נקיים  לאפייה  מנג‘טים 
בפיקוח  מתחדשים  ממקורות  מנייר  עשויים  ולסביבה. 
FSC. נייר שלא הולבן בכלור מעולה לאפייה ללא צורך 

בשימון. 
220 מעלות בטוח לשימוש גם  מתאים לשימוש עד 
במיקרו מתאים לצמחונים וטבעונים, גודל 6.35  ס"מ,  

ללא גלוטן.
כ- 60 יח' במארז.



ספוג לשטיפת כלים
וקליפות  ממוחזרים  סיבים  עשוי  המקרצף  הצד 
אגוזי מלך מרוסקות מיועד לניקוי כל סוגי הכלים, 
גם העדינים ביותר כמו פלסטיק, טפלון, משטחים 
בלתי דביקים. הצד עם הספוג הטבעי מיועד לניגוב 
נזילות.  וספיגת  זכוכית  מקרר,  השולחן,  השיש, 
גבוה  ספיגה  בכושר  מתאפיין  הטבעי  הספוג 

במיוחד והוא אינו סופח ריחות.
האריזה מכילה: סט של  4 ספוגים

ספוג קרצוף לניקוי כללי
מיועד לניקוי שיש מטבח, כלים בעלי ציפוי נגד 
הדבקה, נירוסטה, מחבתות, סירים, סכום, ציוד, 

חרסינה, אמבטיה ומשטחי עבודה.
האריזה מכילה: סט של  4 ספוגים

מטליות בד מבמבוק
סיבי במבוק  מ-100%  רב פעמיות  מטליות 
מטלות  לכל  מתאימות  ומתכלים.  טבעים 
הסביבה  שגם  כך  מתכלות  והינן  ניקיון 
בעלי  הינם  הבמבוק  סיבי  נקייה.  נשארת 
יכולת אנטי בקטריאלית טבעית הדוחה עד 
75%  מהחיידקים ובעלי כושר ספיגה גבוה 
כימיים.  וצבעים  הלבנה  ללא  במיוחד. 
הבמבוק גדל ללא חומרי הדברה וכימיקלים.

לספיגת נוזלים | ניגוב משטחים | ניקוי אבק 
הברקת זכוכיות מראות ומתכות 

תכולה: 92 מטליות.



נייר אפייה טבעי ואקולוגי
30 דפי נייר גדולים במיוחד 42*37 ס"מ.

נייר אפיה נקי מכימיקלים, בריא לנו ולסביבה. מקופלים ונשלפים 
אחד אחד, עשוי מנייר איכותי שלא הולבן בכלור, טבעי ואקולוגי 
המכיל   QUILON ללא  רעלים,  ונטול  טבעי  סיליקון  ציפוי  בעל 

כרומיום, מתכת כבדה.
מצוין לצמצום צריכה של שמן באפייה, מתאים למיקרוגל, טוסטר 
לכיסוי מגשי התנור,  230 מעלות, מתאים  עד  ולתנור בחום של 

תבניות אפייה ועוד... נטול גלוטן.
ידידותית  אריזה  לקומפוסט,  להשליך  ניתן  בישראל,  מיוצר 

לסביבה: עשויה מקרטון ממוחזר, ללא הלבנה בכלור.
כשר פרווה באישור בד״צ. כשר גם לפסח.

ביצת הפלא למקרר
לשמירה על טריות הירקות והפירות. בכל מקרר ביתי יש 
ריכוז גבוהה של גז אתילן טבעי הנפלט מהפירות והירקות 
שלנו. גז זה גורם לריקבון מזורז של פירות וירקות. ביצת 
מאפשרת  ובכך  מסביבתה  האתילן  גז  את  סופחת  הפלא 
על  שמירה  כדי  תוך  טריים  להישאר  ולירקות  לפירות 
האריזה  זמן.  לאורך  שלהם  התזונתיים  והערכים  המרקם 

מכילה: שתי ביצי פלא עם מילוי לשלושה חודשים.

אריזת סנדוויץ‘ רב פעמית
את  מתאימה  לנוזלים,  אטום  בד  פעמית,  רב  אריזה 
בקלות  נשטפת  הכריך.  ומידת  לצורת  עצמה 
בטמפרטורה  כלים  במדיח  גם  במהירות,  ומתייבשת 
הניילון  ואריזת  הפלסטיק  לשקיות  תחליף  נמוכה. 
הנצמד המכיל לרוב PVC רעיל. אינה מכילה עופרת, 

PBA, PVC ורעלנים נוספים. ניתנת למחזור.
מיוצר בישראל ע“י בעלי מוגבלויות.

Vegan 100%  |  מידה:  38*38

כיס נשנושים
כיס רב פעמי העשוי בד לסנדוויצ‘ים ונשנושים.

קל לשטיפה ושימוש חוזר ללא רעלים. הכיס שומר על טריות החטיף, עוגיות, פירות, אגוזים, 
קורנפלקס וכו'. הכיס מתכוונן בקלות לגודל החטיף כך שפירורים לא יוצאים והטריות נשמרת. 

מיוצר בישראל ע“י בעלי מוגבלויות.
Vegan  100% | מידה: 15*15



משקה דגנים מ-100% רכיבים טבעיים, מיוצר 
מתערובת דגנים באיכות גבוהה במיוחד. 

המהווה  קפאין  וללא  מגורען  משקה  זהו 
חם  ושוקו  תה  לקפה,  בריאה  אלטרנטיבה 
וילדים  ומניקות  הרות  אפילו  לנשים  ומתאים 
3.  בזכות תערובת הדגנים הייחודית של  מגיל 

 INKA , למשקה טעם עדין וארומה מתוחכמת.
לסיבים  מקור  המהווה  גבוהה  סיבים  אחוז 

תזונתיים שהינם בסיס לתזונה בריאה.
מתאים במקרים בהם מומלץ לא לצרוך קפאין, 

דל קלוריות. כשר.

INKA  קלאסי מגורען
על בסיס שעורה שיפון עולש וסלק. 

מתאים לצמחונים וטבעונים.
תכולה: 100 גרם

INKA  אורגני מגורען
על בסיס שעורה, לתת ועולש. 

מתאים לצמחונים וטבעונים
תכולה: 100 גרם



סוכריות גומי אורגניות
צבעי  ללא  גלוטן,  וללא  ג`לטין  ללא  בלבד,  וטבעיים  אורגניים  מרכיבים  עשויות 
בתנאים  גודלו  שלנו  והצמחים  הפירות  משמרים.  חומרים  או  סינתטיים  מאכל 

אורגניים ללא ריסוס והדברה כימיים. כשר.

סוכריות גומי אורגניות 
בטעם פירות אדומים

ללא ג`לטין, ללא גלוטן.
סוכר  אורגני,  גלוקוז  סירופ  רכיבים: 
מווסת  פקטין,  מייצב:  חומר  אורגני, 
טעם  חומרי  לימון,  חומצת  חומציות: 
אורגניים:   פירות  מיץ  רכז  טבעיים, 
אוכמניות,  פטל,  שחורות,  דומדמניות 

חמוציות, תות וגזר שחור. כשר.
תכולה: 100 גרם

סוכריות גומי אורגניות 
בטעם פירות 

ללא ג`לטין, ללא גלוטן.
רכיבים: סירופ גלוקוז אורגני, קנה סוכר 
הדרים,  פקטין  מייצב:  חומר  אורגני, 
חומרי  לימון,  חומצת  חומציות:  מווסת 
פטל,  תפוז,  לימון,  טבעיים  וריח  טעם 
מיץ  רכז  תפוח,  שחורות,  דמדמניות 
סמבוק אורגני, תמצית כורכום אורגנית, 

תמצית אצות. כשר.
תכולה: 100 גרם




