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YOUR NEW
HOME,

NESTLED IN
PARADISE

B E A C H  HOM E S  I N  A N T I G U A

CUMISÜVEG TISZTÍTÓSZER

Kíméletesen tisztítja a cumisüvegeket,
cumit, babaedényeket és a mosható
babajátékokat. Hatékony
formulájának köszönhetően
megbízhatóan távolítja el a makacs
tej-, gyümölcslé- és ételmaradványokat
is, teljes körű tisztítást végez. 

HÁROMSZOROS hatás (tisztít, fertőtlenít, vízkőtlenít)
NEM KÁROSÍTJA A FELÜLETEKET, még a legérzékenyebbet sem
(márvány, csempe stb.)
TISZTÍT, FERTŐTLENÍT ÉS ELTÜNTETI a legmakacsabb vízkövet is,
a felületet ragyogóvá teszi.
Védőréteg kialakításával és vízlepergető hatásának köszönhetően
MEGAKADÁLYOZZA a vízkő újbóli kialakulását.  
Ideális választás a KÖRNYEZET-és EGÉSZSÉGBARÁT takarításhoz

MIRE VALÓ?

BIO ENZYME POWER ABSZORBER

Végleges megoldás - praktikus,
hatékony, fenntartható.

Felszív, szárít, illatosít.
A felületek szárításával felszívja a
folyadékokat és megszünteti a
kellemetlen szagokat.

MOSOGATÓSZER

Igen sokoldalú – hatékonyan
veszi fel a harcot a zsírokkal
szemben, óvja a mintákat és a
kezet, ragyogó tisztaságot hagyva
maga után.

Egy csepp elegendő.

NATURECARE
Termékeink

RÖGTÖN FELSZÍV MINDEN VÍZALAPÚ FOLYADÉKOT úgy, hogy a
folyadékot száraz géllé alakítja, és így könnyedén felseperhetővé
válik.
Kivonja és magába zárja a folyadékot, ezzel SZÁRÍTVA a felületet.
MEGSZÜNTETI a kellemetlen szagokat, a frissesség és tisztaság
kellemes érzetét hagyja maga után.

Fedje be a folyadékot a termékkel, hagyja hatni néhány
másodpercig, amíg kék géllé alakul. Seprűvel és lapáttal vagy
porszívóval gyűjtse össze és öntse a szemetesbe.

MIRE VALÓ?

HOL ÉS HOGYAN HASZNÁLJA?

JELLEMZŐI:
A narancs-és mandarinolaj gyümölcsös illata a mosogatást a
tisztaság kellemes érzésével köti össze. A homoktövis-mandarin
mosogatószer könnyedén eltávolítja a zsírokat és a
szennyeződéseket, miközben tisztává és ragyogóvá varázsolja az
edényeket. A bőrbarát homoktövis kivonat és az értékes búzafehérje
óvja a bőrt és a kezet. 

Hipoallergén: nem tartalmaz illatanyagokat, színezékeket vagy
színezőanyagokat.

BIO ENZYME FÜRDŐSZOBAI TISZTÍTÓSZER

Tisztít, fertőtlenít, vízkőtelenít

EGYSZERŰ 3:1 TERMÉK, AMELY MINDEN
TERÜLETEN ALKALMAZHATÓ

Ökológiai vízkőtlenítő tisztítószer. Fertőtlenít,
nem károsítja a felületeket.

Fújja be a felületet a tisztítószerrel, hagyja hatni néhány
másodpercig, majd nedves törlőkendővel mossa le. Öblítés nem
szükséges.
FÜRDŐSZOBA ÉS KONYHA: WC-k, csaptelepek, krómbevonat,
csempe, üveg, fürdőkád, zuhanykabin stb.
VíZPARTON: eltávolítja sólerakódásokat, vízkő- és rozsdanyomokat,
alkalmazható korlátokon és ablakokon, csempén, járólapon, víz –
és partközeli bútorok esetén
ALKALMAS CSÓNAKOKHOZ: tisztítja és ragyogóvá teszi a
felületeket az anyag, a gyanta és a festés károsítása nélkül
RÉZFELÜLETEK: a rozsda eltávolításával visszaadja a rézfelületek
eredeti ragyogását

HOL ÉS HOGYAN HASZNÁLJA?

N A T U R E C A R E . H U



LEVENDULÁS ÖBLÍTŐSZER

Selymesen puhává varázsolja ruháit, melyek
mosás után bársonyos érzést nyújtanak a
bőrének, a levendula kellemes illatát
árasztva. 

JELLEMZŐI:

A Nature Care öblítőszer selymesen puhává varázsolja ruháit,
melyek mosás után bársonyos érzést nyújtanak bőrének, a
levendula kellemes illatát árasztva. Óvja a textilszálakat, miközben
puha könnyedséget biztosít ruháinak. 

BIO ENZYME UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓSZER

Tisztít és zsírtalanít

MINDEN FELÜLETEN ÉS ANYAGON
ALKALMAZHATÓ

Többfunkciós ökológiai tisztító- és
zsírtalanítószer biológiai enzimekkel

BIO ENZYME LÉGTISZTÍTÓ 360

Gátol és semlegesít.

BÚCSÚZZ EL ÖRÖKRE A KELLEMETLEN
SZAGOKTÓL, HAJTÓGÁZOK
HASZNÁLATA NÉLKÜL

Megszünteti a kellemetlen szagokat,
specifikus enzimekkel és szagtalanító
organikus hatóanyagokkal.

SEMLEGESÍTI ÉS GÁTOLJA a kellemetlen szagokat zárt térben és
az anyagokon. 
NEM ELFEDI, HANEM MEGSZÜNTETI A KELLEMETLEN
SZAGOKAT: a termékben lévő enzimek megtörik a molekulákat,
amelyek a kellemetlen szagokért felelnek, gyökerénél fojtva el a
problémát. 
Aeroszol hatás hajtógázok alkalmazása nélkül: NEM KÁROSÍTJA
AZ EGÉSZSÉGET ÉS A KÖRNYEZETET.

360°-os adagoló rendszer (minden szögben használva hatékony),
segít kontrollálni az adagolást: választható rövid és hosszú fújás.
LEVEGŐ: a kellemetlen szagok pl. füst, szemét, penész, fülledt
levegő stb. megszüntetése érdekében fújja a levegőbe
TEXTÍLIÁK: permetezze közvetlenül a ruhára, kárpitra,
függönyre, ágytakaróra stb. Nem hagy nyomot maga után.
SZEMÉT: permetezze közvetlenül a szemetes vödörbe.

MIRE VALÓ?

HOL ÉS HOGYAN HASZNÁLJA?

MINDEN FELÜLETTÍPUST MEGTISZTÍT, még a legkényesebb szerves
szennyeződéseket is megszünteti a felület károsítása nélkül.
Gyorsan és hatékonyan ZSÍRTALANÍT a biológiai enzimek hatásának
köszönhetően. 
Ideális választás az EGÉSZSÉG-és KÖRNYEZETBARÁT takarításhoz

KONYHA: zsírtalanítja a konyhai tárolókat, elszívókat, sütőket stb.
Hatékonyan tisztítja a csempét, munkalapot, asztalt, székeket stb.
Mosogatógépben a mosogatószerrel együttesen alkalmazva
zsírtalanítja az edényeket.
MOSÓGÉP: ruhán alkalmazva permetezze közvetlenül a foltra, majd
mossa ki a ruhákat a megszokott módon. 
GARÁZS: tisztítja a gumiabroncsot, zsírtalanítja a grillező készüleket.

MIRE VALÓ?

HOL ÉS HOGYAN HASZNÁLJA?

BIO ENZYME FÉNYESITŐ HATÁSÚ, POR
TASZÍTÓ, POLÍROZÓSZER

Tisztít és ragyogóvá varázsol

EGYSZERŰ 3:1 TERMÉK, AMELY MINDEN
TERÜLETEN ALKALMAZHATÓ

Fényesítő hatású, por taszító polírozószer.
Védi és ragyogóvá varázsolja a bútorokat és
felületeket.

MINDEN FELÜLETET TISZTÍT ÉS POLÍROZ: tisztít és ragyogóvá
varázsol egyetlen mozdulattal, eltünteti a szennyeződéseket, port és
ujjlenyomatokat, visszaállítja a felületek eredeti ragyogását.
ANTISZTATIKUS: késlelteti a por lerakódását
VÉDI A BÚTOROKAT: védőfelületet képez a por és a nedvesség ellen
TISZTASÁGÉRZÉST NYÚJT: kellemes aromát és tapintást hagy maga
után.

MIRE VALÓ?

FOLYÉKONY MOSÓSZER

A folyékony mosószer 30°C-60°C-95°C-
on is kifejti tisztító hatását. Pamut és
kevert szálas anyagokhoz is alkalmas,
ne használja selyem és gyapjú
anyagok mosására.

BBIO ENZYME PADLÓTSIZTÍTÓ

Tisztít, fertőtlenít és ragyogóvá varázsol
KONCENTRÁLT TERMÉK, MINDEN
PADLÓTÍPUSON ALKALMAZHATÓ
Koncentrált padló tisztítószer, hatékonyan
tisztít, fertőtlenít és zsírtalanít biológiai
enzimeinek köszönhetően.

Használja a napi takarításhoz minden padlótípuson, például
mozaikpadlón, kerámiafelületen, agyagcsempén.
ZSÍRTALANÍT, TISZTÍT, FERTŐTLENÍT ÉS RAGYOGÓVÁ
VARÁZSOL
Ragyogó fényű és csúszásgátló viaszt tartalmaz, biológiai
enzimeinek, zsírtalanító és aromatikus hatásának köszönhetően
még hatékonyabb takarítást tesz lehetővé.
Kellemes és tiszta illatot hagy maga után
Ideális választás a KÖRNYEZET-és EGÉSZSÉGBARÁT
takarításhoz, kíméli a kezelt FELÜLETEKET

MIRE VALÓ?

Minden padló típushoz alkalmas.
Tegyen a vödörbe egy adagot a tisztítószerből. A javasolt
mennyiség fél kupak (20 ml) 5 liter vízben oldva. Makacs
szennyeződés esetén használjon egy teljes kupakkal. Fa padlón
való használat előtt alaposan csavarja ki a felmosórongyot. 
Ezután mossa fel a padlót és hagyja megszáradni. Újbóli
felmosásra nincs szükség. 
KONCENTRÁLT TERMÉK: 1 liter tisztítószer 50 felmosáshoz is
elegendő.

HOL ÉS HOGYAN HASZNÁLJA?
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LÉPJ VELÜNK
KAPCSOLATBA!

BIBIO ENZYME WC-TISZTÍTÓ

Vízkőtlenít, tisztít, fertőtlenít

TÖBBFUNKCIÓS TERMÉK, MINDEN WC-
TÍPUSRA ALKALMAS

Fertőtlenítő hatású többfunkciós termék,
eltávolítja a lerakódott szennyeződéseket,
szerves maradványokat és vízkövet,
kellemes illatot hagyva maga után.

Egyszerűen és gyorsan kifejti tisztító és vízkőtlenítő hatását,
megőrizve a felületek ragyogását.
VÍZKŐTLENÍT, TISZTÍT, FERTŐTLENÍT ÉS ILLATOSÍT
Tapadási képességének köszönhetően kiváló tisztítóerővel bír,
vízszintes és függőleges felületeken egyaránt; vízben oldódva sem
veszíti el hatékonyságát; eltávolítja a baktériumokat és
kórokozókat, tökéletes higiéniát biztosítva.
Ideális választás a KÖRNYEZET-és EGÉSZSÉGBARÁT takarításhoz

Rendkívül hatékony WC-tisztító-és fertőtlenítő szer
Alkalmazza közvetlenl a WC pereme alatt, minden felületet lefedve
vele
Hatékonyságának növelése érdekében öblítés előtt hagyja hatni
néhány percig 

MIRE VALÓ?

HOL ÉS HOGYAN HASZNÁLJA?

BIO ENZYME FOLTTISZTÍTÓSZER

Vízkőtlenít, tisztít, fertőtlenít
EGYSZERŰ 3:1 TERMÉK, MELY MINDEN
FELÜLETEN ALKALMAZHATÓ

Hatékony folteltávolító hatás

Nem mérgező
Eltávolítja a makacs foltokat
Semlegesíti a kellemetlen szagokat

MIRE VALÓ?

Bio enzimes oldószer, amely tisztít, zsírtalanít és eltávolítja a foltokat.
Kiváló alternatívája a klórnak, acetonnak, NMP (N-metil-2-pirrolidon)-
nek, szénhidrogéneknek stb.

Rázza fel és permetezze a felületre. Szárazon törölje le. 
BÚTOROK (asztalok, székek, gardróbok stb.), TÁRGYAK (korlátok,
csillárok stb.) és FELÜLETEK (festett, lakkozott, rozsdamentes acél,
műanyag stb.) tisztítására is alkalmas
ÜVEG ÉS TÜKRÖK: ideális átlátszó felületek kezelésére, eltávolítja a
szennyeződéseket és nem hagy nyomot maga után.
FA: kiváló eredményt érhet el vele lakkozott fa felületen, bútor
restaurálásakor, fa ajtókon stb.
ELEKTROMOS ESZKÖZÖK: képernyők, TV, LCD, okostelefonok,
tabletek, lencsék, műanyag elemek stb.

HOL ÉS HOGYAN HASZNÁLJA?

KAPCSOLAT

 
 

+36 30 824 8584
 

info@naturecare.hu


