Zachêcamy tak¿e do wypróbowania innych
“eukaliptusowych” produktów. Polecamy przede
wszystkim 100% olejek eukaliptusowy Blue
Mallee.
Olejek dzia³a silnie odka¿aj¹co - niszczy wirusy,
grzyby, bakterie i roztocza. Jest œrodkiem silnie
antyseptycznym, dezodoryzuj¹cym i oczyszczaj¹cym. Czêsto u¿ywany do inhalacji, w leczeniu
przeziêbienia i kataru - skutecznie przeczyszcza kana³y nosowe. Dzia³a
³agodz¹co na stany zapalne skóry, t³uste w³osy, ³upie¿ i ³uszczycê.
Doskona³y do masa¿u, aromaterapii i k¹pieli. Sprawdza sie tak¿e jako
œrodek przeciw owadom, ³agodz¹c dodatkowo skutki uk¹szenia.
Polecamy naturalne œrodki do czyszczenia,
wyprodukowane na bazie 100% olejku
eukaliptusowego Blue Mallee.
Eucalyptus Spray to domowy œrodek ogólnego
zastosowania. Polecany do czyszczenia i dezynfekcji
blatów kuchennych, mycia luster i okien (nie
pozostawia smug), do usuwania t³ustych plam
i pozosta³oœci organicznych z tkanin, mebli,
wyk³adzin i dywanów. Doskona³y do eliminowania
nieprzyjemnych zapachów, dezynfekcji i odka¿ania (np. materacy lub
obuwia). Mo¿e byæ u¿ywany równie¿ jako odœwie¿acz powietrza.
Eucalyptus Spray & Clean to œrodek u³atwiaj¹cy utrzymanie
czystoœci w kuchni i ³azience - kabina przysznicowa, wanna,
umywalka, pod³oga, p³ytki, toaleta i armatura.
Eucalyptus Multi Purpose Cleaner koncentrat jest najsilniejszym œrodkiem, stosowanym do najtrudniejszych zabrudzeñ. Idealnie
sprawdza siê do mycia pod³óg, czyszczenia mebli oraz galanterii
skórzanej. Usuwa wiêkszoœæ plam z t³uszczu, smaru, wosku, kredek,
szminki, atramentu, trawy, oraz pozosta³oœci gumy do ¿ucia, taœmy
klej¹cej i wiele innych.
Zapraszamy do zakupów na:
www.eukaliptusowy.pl
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proszek do zmywarek

• Bardzo wydajny - 1 kg proszku
wystarcza na na 50 prañ.
• Doskona³y dla osób o wra¿liwej skórze
i sk³onnych do alergii.
• Do wszystkich rodzajów tkanin, nawet
bardzo delikatnych i do ka¿dej temperatury prania.
• Nie wymaga stosowania œrodków zmiêkczaj¹cych.
• Biodegradowalny, bezpieczny dla roœlin.

• Ekonomiczny w u¿yciu - 1 kg proszku
wystarcza na 50 cykli mycia.
• W 100% aktywny - nie zawiera
wype³niaczy, biodegradowalny.
• Doskona³y do mycia dzieciêcych
naczyñ. Bezpieczny dla osób wra¿liwych i podatnych na alergie.
• W 100% rozpuszczalny, w ka¿dej temperaturze zmywania.
• Pozostawia Twoj¹ zmywarkê idealnie czyst¹.

Eukaliptusowy proszek do prania jest wysoko skoncentrowanym œrodkiem pior¹cym o sk³adzie zapewniaj¹cym najwy¿sz¹
skutecznoœæ prania i jednoczeœnie w najwy¿szym stopniu przyjazny
dla œrodowiska. Woda z pralki mo¿e byæ u¿yta do podlewania roœlin
(”grey water”).
W pe³ni rozpuszczalny, bez chemicznych pozosta³oœci, mog¹cych
powodowaæ uczulenia u osób wra¿liwych, podatnych na alergie.
Proszek jest oparty na naturalnych sk³adnikach mineralnych. Nie
zawiera wype³niaczy, enzymów, fosforanów, wybielaczy i sztucznych
aromatów.
Jedynym œrodkiem zapachowym jest 100% czysty australijski olejek
eukaliptusowy. Po otwarciu pralki czujemy mi³y, delikatny zapach
eukaliptusa, który w trakcie suszenia znika, wyparowuje,
pozostawiaj¹c zapach czystej œwie¿oœci.
W³aœciwoœci olejku eukaliptusowego, który jest g³ównym sk³adnikiem
proszku, zapewniaj¹ dezynfekcjê prania (nawet w zimnej wodzie).
Ponadto odzie¿, bielizna a zw³aszcza poœciel (koce, narzuty) s¹ wolne
od roztoczy. Ze wzglêdu na swoje w³aœciwoœci przyspieszaj¹ce
gojenie siê ran olejek eukaliptusowy jest stosowany w medycynie do
produkcji opatrunków. Mi³o jest mieæ œwiadomoœæ, ¿e moje ubranie
jest bezpiecznym “opatrunkiem” dla mojej skóry :)
Proszek nadaje siê doskonale do prania odzie¿y dzieciêcej i wielorazowych pieluszek.

Eukaliptusowy proszek do zmywarek jest wysoko
skoncentrowanym œrodkiem myj¹cym o formule zapewniaj¹cej
wyj¹tkowo skuteczne zmywanie.
Jest oparty na sk³adnikach mineralnych. Nie zawiera wype³niaczy,
chloru, fosforanów i syntetycznych sk³adników zapachowych.
Ca³kowicie biodegradowalny.
W pe³ni rozpuszczalny, bez chemicznych pozosta³oœci, mog¹cych
powodowaæ uczulenia u osób wra¿liwych, podatnych na alergie.
Mo¿e byæ stosowany w ka¿dej temperaturze zmywania, do
wszystkich rodzajów naczyñ.
W przeciêtnych warunkach nie wymaga stosowania soli ani œrodków
nab³yszczaj¹cych. Przy bardzo twardej wodzie mo¿na u¿yæ ma³ej
iloœci soli zmiêkczaj¹cej.
Regularnie stosowany eliminuje potrzebê stosowania œrodków do
czyszczenia zmywarki.
Czyœci i dezynfekuje filtr zmywarki, usuwaj¹c t³uszcz, osady i bakterie.
Mimo, ¿e po otwarciu zmywarki czujemy delikatny, œwie¿y zapach
eukaliptusa, to nie pozostaje on na umytych naczyniach, które maj¹
neutralny zapach.

Sposób u¿ycia: Miarkê proszku (20 gramów) wsypaæ bezpoœrednio do bêbna pralki.

Sposób u¿ycia: Miarkê proszku (20 gramów) wsypaæ do
pojemnika na proszek (tabletki) w zmywarce.

