
 

 

 

 



           KURUMSAL BELGELERİMİZ 

 

 

Şirketimize almış olduğumuz diğer belgeler; 

Iso 22716 :GMP : Ürünün İç Ve Dış Kaynaklardan Kirlenme Olasılığını Önlemek Ve 

Azaltmak Amacıyla Kuruluşla İlgili İç Ve Dış Şartlara İlişkin Koruyucu Önlemleri Alır.  

ISO 100002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi  

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 

ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi 

ISO 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

 



                                                    ANALİZLERİMİZ 

 

Ürünlerimize Yaptırdığımız Analizler Sonucu Almış Olduğumuz Belgeler; 

• Domuz geni testi 

• Yüzey aktif madde analizleri 

• Fosfat (STPP) analiz 

• LABSA Analizi 

• Dermatolojik ve Mikrobiyolojik analizler 

• Stabilite Testleri 

• Helal Sertifikası  
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SİSTEME ALINAN ONAYLI YAZI 

 

 



PATENTLİ HAMMADDEMİZ 

 

                     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÜROLARIMIZ 

Türkiye’de 59 büromuz ve yurtdışında Avrupa ve Asya’da toplam 12 büromuz 

bulunurken, bürolarımızın sayısı günden güne artmaktadır. 

 

 

 

 

- ERSAĞ ALMANYA 

- ERSAĞ BELÇİKA 

- ERSAĞ KIBRIS 

- ERSAĞ KIRGIZİSTAN 

- ERSAĞ KAZAKİSTAN 

- ERSAĞ AZERBAYCAN  

- ERSAĞ RUSYA  

- ERSAĞ MAKEDONYA 

- ERSAĞ UKRAYNA  



 

KİMYASALLARIN ZARARLARI 

 

 

Prof. İsmet Dökmeci 

Prof. İsmet Dökmeci ise deterjanların zararlarına dikkat çekiyor. 
Çamaşırda, bulaşıkta, vücut ve çevre temizliğinde yaygın olarak 
kullanılan kimyasallar üzerinde, uzun uzun düşünmemiz gerektiğini 
anlatan Dökmeci, deterjanların çevreye olan zararına da dikkat 
çekiyor. 

 Bulaşık ve çamaşır makinalarında kullanılan deterjanların 
durulamada arındırılıp arındılamamasının deterjanın ve makinanın 
kapasitesine bağlı olabileceğini söyleyen Dökmeci, bu konuda yapılmış 
bilimsel bir çalışmaya rastlamadığını ifade ediyor. Kendi görüşünü ise 
“Kalıntı kalmamasına imkan yok” şeklinde belirtiyor.  

Prof. Dökmeci bulaşık makinasından çıkarılan bulaşıkların 
yeniden durulanmasının faydalı olabileceğini ifade ediyor. Her ne 
kadar vücudumuza giren günlük deterjan miktarı bilinmese 
de, bunun çok yüksek düzeyde olması güçlü bir olasılık” 
diyor. 

 

 



 

 

Gıda Mühendisi İsmail Erbay 

“Sentetik temizlik ürünlerinin başlıcaları, Çamaşır ve 
Bulaşık deterjanları, Sıvı sabunlar ve Şampuanlardır. 
Sıvı sabunlar, bulaşık deterjanları ile şampuan hammaddelerinin 
orantıları değiştirilmiş halidir. Sabunun sıvılaştırılmışı değildir. 

Bu temizlik mamullerinin içerisindeki kimyasallar insan vücudunda 
karbon yapımızı kırarak veya oksijeni tüketerek tamiri 
imkânsız hastalıklara yol açarlar. Sentetik temizlik ürünleri 
vücuduma dokunmasın gitsinler istiyorsanız yapılacak bir şey vardır: 

 

,Petrokimyasal maddelerin temizlik ve kozmetik sektöründe 

kullanımı ile başlayan süreç, bu maddelerin kancalı bir yapıya 

sahip olması sebebiyle çamaşırdan kolay kolay durulamayla 

çıkmayan özelliği vücudumuzda derideki gözeneklerden geçip 

geri dönülemez sıkıntıların başlamasına sebep olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 



GIDA TAKVİYELERİNE NEDEN İHTİYAÇ DUYULUYOR? 

 

TOKUZ AMA AÇIZ!! 

 

 

Mideni değil hücrelerini doyur! 

Karnımız tok. 

Ama hücrelerimiz aç. 

Hücrelerimizi besleyemiyoruz. 

Yediklerimizin çoğu “besin” değil! 

Biz onları yedikçe onlar da bizi yiyor! 

Diyet yaptıkça kilo alıyoruz. 
               

 

                                                    Dr. Ayşegül ÇORUHLU 

  

 

 

 



    

 

Ersağ şirketler grubu 200’ e yakın ürün çeşitliliğine sahiptir. Her geçen gün çeşitliliğini 

ve sayısını artırırken temizlik, kozmetik ve gıda takviyeleri, sağlıklı saklama kapları,hijyenik 

pedleri ile her kesime hitap edecek ürün portföyüne sahiptir.  

Onaylı gıda takviyelerimiz dolgu ve katkı maddeleri içermemektedir. % 100 bitki 

ekstraktlarından oluşurken dış kapsülü ise suda çözünebilen bitkisel bazlı kapsüldür. Gıda 

takviyeleri ilaç değildir. Tedavi amaçlı tavsiye edilmeyen destek amaçlı kullanılması gereken 

ürünlerdir.  

 

 

Kısaca diğer ürünlerimizin kullanımına değinecek olursak; 

 

1-) Ürünlerimiz konsantre ürünlerdir,  

2-) Ürünlerimiz etiket bilgileri dahilinde ve önerilen şekilde kullanılmalıdır, 

3-) Ürünlerimiz önerilen şekilde kullanılmadığı takdirde olumsuz sonuçlar alınabilir,  

4-) Birbiri ile entegre olarak kullanılması gereken ürün gruplarımız mevcuttur, ( 

Özellikle temizlik grupları ) 

5-) Ürünlerimizi kullanırken daha önce kullandığınız temizlik materyallerini 

değiştirmeniz önerilmektedir,   

6-) Daha önce kullanılan kimyasal içerikli diğer ürünlerin olumsuz etkilerini temizlemek 

ya da atmak için ürünlerimizin düzenli kullanımı önerilmektedir,   

7-) Şampuan, duş jeli,  sıvı el sabunu, sıvı el köpüğü gibi kıvamlı ürünlerimizin 

sulandırarak değil az miktarda kullanımı tavsiye edilmektedir.   

8-) Kozmetik ürünlerinde farklı bitki ve bitki ekstraktları kullanılırken yeni teknoloji ile 

üretilen ürünlerimiz de bulunmaktadır. Bu teknolojilerin amacı ise cildin alt tabakalarında ki 

hasarlı bölgeleri onarmaya yardımcı olmaktır.  

9-) Kadın pedlerimiz özel losyonlar ve emici tabakada SAP teknolojisi kullanılarak 

üretilmiştir. Bu şekilde Hijyenik pedlerimiz kadın sağlığını desteklemektedir.  

10-) Sağlıklı saklama kaplarımız ise çevreye zarar vermeyen bio dönüşümlü 

hammaddeye sahiptir. Boyar madde kullanılmamaktadır. Besinlerde mikrobiyal çoğalmayı 

engellemek amacıyla vakumlu valf sistemi sayesinde hava ile teması kesmektedir. Bu 

sayede besinlerin raf ömrünü arttırmaya yardımcı olmaktadır.  

 


