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Til vore kunder & forbrugere.

ECOstyle om Pyralider

ivort produkt

ECOstyle Universal (organisk flydende BØdning).

Vi har dags dato modtaget en artikel - https://haveselskabet.dk/store-maengder-skadelige-stoffer-fundet-

i-oeko-goedning - vedr. en undersøgelse Haveselskabet har foretaget. Undersøgelsen er foretaget af NlBlO,
Norge og viser angiveligt et indhold af pyralider i flere flydende organiske gødninger baseret på roemelasse
I unders6gelsen påpeges at ECOstyle flydende Universalgødning har et indhold af pyralid.
Det er vi meget kede af i ECOstyle, og vi er meget opsatte på at få det opklaret.

Derfor har vi anmodet Haveselskabets om at få analyserapporten fra NlBlO, og vivil øjeblikkeligt - sammen
med vores leverandør - gå i gang med at efterprøve disse oplysningers rigtighed. Vi vender tilbage, straks vi
har disse resultater.
ECOstyle tilbyder selvfølgelig de af vore kunder og forbrugere, som måtte være utrygge ved at sælge eller

anvende produktet, at returnere det til os.
Siden 2020 har der på sociale medier været diskuteret problemer med indhold af Pyralider i organiske
gØdninger. Vi har drøftet dette med vores leverandør som har forsikret os om, at der ikke er et indhold af
Pyralid i vore gødninger som kan skade planter.
Vi beklager meget den opståede tvivl omkring et af vores produkter, og vi vil gøre

alT

for hurtigst muligt at

fjerne enhver tvivl omkring at vore produkter lever op til det der forventes af ECOstyle.
Vi opfordrer også til at myndighederne evt. iværksætter initiativer til forebyggelse af uønsket indhold i vore
gØdninger. Vi bakker om Haveselskabets opfordring til dette,
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på info@ecostvle.dk eller telefon 70227067
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