BIO BRUSHES

Natural ingredients
for a natural
lifestyle.

WHO WE ARE?
Vepa Brush was establ shed n 1956 and has been a company
that does not comprom se on qual ty and pr or t zes customer
sat sfact on s nce ts establ shment. It has expanded and
renewed both ts product on l ne and product range accord ng
to the d fferent needs of each per od.
Vepa s a company wh ch has a Carbon Neutral Cert ﬁcat on.
It sells ts products to markets, wholesalers, pharmac es and
compan es that want pr vate labels. S nce the mportance of
leav ng a better world to future generat ons s the ma n
theme of the company, recyclable and
env ronmentally
fr endly mater als s used more n ts new l nes.
Vepa Fırça 1956 yılında kurulmuş olup, kurulduğu günden bu
yana kal teden ödün vermeyen ve müşter memnun yet n ön
planda tutan b r ﬁrma olmuştur. Her dönem n farklı ht yaçlarına
göre hem üret m hattını hem de ürün yelpazes n gen şletm ş
ve yen lem şt r.
Vepa, Carbon Neutral Cert ﬁcat on belges ne sah p b r ﬁrmadır.
Ürünler n marketlere, toptancılara, eczanelere ve pr vate label
steyen ﬁrmalara satmaktadır. Gelecek nes llere daha y b r
dünya bırakmanın önem ş rket n ana teması olduğundan,
yen ser ler nde ger dönüştürüleb l r ve çevre dostu malzemeler
daha fazla kullanılmaktadır.

WHY BIO PLASTIC?
The product conta ns a h gh amount of renewable
raw mater als. The mater al s fully recyclable, t s
also su table for energy recovery. It enables several
notable advantages, such as reduced carbon
em ss ons compared to convent onal polymers.
Ürün yüksek m ktarda yen leneb l r hammadde çer r.
Malzeme tamamen ger dönüştürüleb l r, enerj ger
kazanımı ç n de uygundur. Geleneksel pol merlere
kıyasla azaltılmış karbon em syonları g b b r çok
öneml avantaj sağlar.

BIO TOOTHBRUSH

It s a wood adulterated organ c based
env ronmentally fr endly product us ng reduced
carbon and plast c.
Produced n accordance w th TS EN ISO 20126.
Espec ally rounded br stle t ps effect vely clean
the bacter a plaque and prevent gums from
damage.
Ahşap katkılı, b o bazlı malzemeden üret lm şt r.
Karbon ve plast k kullanımı azaltan çevre dostu
üründür.
TS EN ISO 20126'ya uygun üret lmekted r.
Kıllar özel olarak yuvarlatılmıştır. Fırça kılları
bakter plağını etk n b r şek lde tem zlerken;
hassas d ş ve d ş et n n zedelenmes n önler.

BIO STYLING
HAIRBRUSH

Oval brush, ball t pped. Qu ll plast c p ns, rubber
pad. Wood-doped b ocompos te handle.
It s a wood adulterated organ c based
env ronmentally fr endly product us ng reduced
carbon and plast c.
Oval fırça, toplu uçlu, çakılı plast k p ml , last k pet.
Ahşap katkılı b yokompoz t sap.
Ahşap katkılı, b o bazlı malzemeden üret lm şt r.
Karbon ve plast k kullanımı azaltan çevre dostu
üründür.

BIO COMB

It s a wood adulterated organ c based
env ronmentally fr endly product us ng
reduced carbon and plast c.
Ahşap katkılı, b o bazlı malzemeden
üret lm şt r. Karbon ve plast k kullanımı
azaltan çevre dostu üründür.
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