Bygum Eucalyptus Multi Purpose Cleaner eukaliptusowy œrodek do czyszczenia mocno
zabrudzonych powierzchni
Jest to skoncentrowany, naturalny, biodegradowalny
œrodek czyszcz¹cy. Doskona³y do utrzymania w czystoœci
pod³óg. Mo¿e byæ z powodzeniem stosowany jako
dodatek do prania oraz do usuwania plam
w gospodarstwie domowym i w zastosowaniach przemys³owych.
Jest tak¿e mocnym dezodorantem, eliminuj¹cym niepo¿¹dane
zapachy. Usuwa zanieczyszczenia zwierzêce i ludzkie, pot, stêchliznê
i pleœñ z odzie¿y, rêczników i poœcieli.
Eucalyptus Multi Purpose Cleaner usuwa wiêkszoœæ domowych, jak
i przemys³owych plam i pozosta³oœci - oleje, t³uszcze, smary, wosk,
kredki, szminkê, atrament, gumê do ¿ucia, taœmê klej¹c¹, smo³ê, œlady
opon, trawy i wiele innych.
Sposób u¿ycia: Do czyszczenia mocnych zabrudzeñ u¿ywaæ
w stanie skoncentrowanym. Do mycia pod³óg i innych powierzchni
rozcieñczyæ wod¹. Stê¿enie dobraæ doœwiadczalnie, wed³ug
w³asnych upodobañ, w zale¿noœci od rodzaju i stopnia zabrudzenia.

Bygum

Eucalyptus

Spray

&

Clean

-

eukaliptusowy spray & clean
Jest ekologicznym, domowym œrodkiem czyszcz¹cym do
wszelkiego rodzaju g³adkich powierzchni. U³atwia
utrzymanie czystoœci w kuchni i ³azience. Zawiera
100% olejek eukaliptusowy. Czyœci, dezynfekuje
i aromatyzuje.
Przyk³ady u¿ycia: Umywalka, zlew, wanna: Spryskaæ, umyæ
szmatk¹ lub g¹bk¹, sp³ukaæ wod¹.
Kabina prysznicowa: Rozpyliæ niewielk¹ iloœæ na œciankach
kabiny, umyæ mokr¹ œciereczk¹, sp³ukaæ wod¹, wytrzeæ do sucha.
Toaleta: Przed umyciem spryskaæ œrodkiem Spray & Clean, deskê
przetrzeæ such¹ szmatk¹.
Framugi okienne, drzwi, klamki, wy³¹czniki œwiat³a:
Przetrzeæ wilgotn¹ œciereczk¹, spryskan¹ Eucalyptus Spray & Clean,
by usun¹æ zabrudzenia i zdezynfekowaæ powierzchniê.

Bygum Eucalyptus Spray - eukaliptusowy
spray
Czyœci i dezynfekuje wiêkszoœæ g³adkich powierzchni.
Usuwa plamy z dywanów, tapicerowanych mebli i tapicerki samochodowej. Eliminuje niepo¿¹dane
i uporczywe zapachy.
Przyk³ady u¿ycia:
Blaty kuchenne: Aby oczyœciæ i
zdezynfekowaæ, spryskaæ powierzchniê œrodkiem Eucalyptus Spray i
przetrzeæ such¹ szmatk¹.
Lustra i szyby: Rozpyliæ niewielk¹ iloœæ bezpoœrednio na szk³o,
przetrzeæ such¹ œciereczk¹.
G³adkie powierzchnie - umywalki, zlewozmywaki, wanny, kabiny
prysznicowe: Spryskaæ powierzchniê preparatem Eucalyptus Spray
i wytrzeæ, pozostawiaj¹c powierzchniê czyst¹, zdezynfekowan¹,
pozbawion¹ przykrych zapachów.
Usuwanie plam z dywanów i tapicerki: Nas¹czyæ obszar
plamy preparatem Eucalyptus Spray. Pozostawiæ na jakiœ czas. Usun¹æ
p³yn czyst¹, mokr¹ szmatk¹. Usun¹æ wilgoæ such¹ szmatk¹ lub
papierowym rêcznikiem. W razie potrzeby powtórzyæ proces.
Usuwanie plam z odzie¿y: Tu¿ przed praniem spryskaæ
preparatem Eucalyptus Spray plamy, ko³nierzyki, mankiety
i powierzchnie pod pachami.
Samochody: U¿ywaæ do usuwania plam smo³y z lakieru, plam
z tapicerki, a tak¿e niepo¿¹danych zapachów.
Zanieczyszczenia zwierzêce: Usun¹æ tyle pozosta³oœci ile to
mo¿liwe. Spryskaæ obficie zanieczyszczon¹ powierzchniê preparatem
Eucalyptus Spray. Pozostawiæ na 30 sekund, przetrzeæ such¹ szmatk¹.
Usuwanie niepo¿¹danych zapachów i odœwie¿anie:
U¿ywaæ jako odœwie¿acza powietrza lub spryskiwaæ powierzchnie
odpowiedzialne za wytwarzanie niepo¿¹danych zapachów.
Obuwie: Prysn¹æ specyfik do œrodka buta i zostawiæ do wyschniêcia
na s³oñcu lub w suchym miejscu.
Dezynfekcja - Materace: Rozpyliæ na materac, poczekaæ do
wyschniêcia (eliminuje roztocza). Szczotka toaletowa: Po umyciu
toalety szczotkê wyp³ukaæ, spryskaæ preparatem, odstawiæ na
miejsce. Kosz na œmieci: Po umyciu i wysuszeniu wnêtrze kosza

Zachêcamy tak¿e do wypróbowania innych
“eukaliptusowych” produktów. Polecamy przede
wszystkim 100% olejek eukaliptusowy
Bygum Blue Mallee. Jest on produkowany
tradycyjn¹ metod¹ od ponad 100 lat z roœliny
eucalyptus polybractea, rosn¹cej w sposób
naturalny tylko w dwóch rejonach Australii.
Spoœród setek gatunków eukaliptusa tylko kilka
z nich nadaje siê do produkcji najwy¿szej jakoœci olejku. Wœród
nich najwy¿sz¹ pozycjê zajmuje eucalyptus polybractea, zwany
tak¿e Blue Mallee. Olejek z niego wytwarzany cechuje siê
najwy¿sz¹ zawartoœci¹ cennych substancji i najd³u¿ej zachowuje
charakterystyczny, przyjemny, mocny zapach.
Olejek dzia³a silnie odka¿aj¹co - niszczy wirusy, grzyby, bakterie
i roztocza. Jest œrodkiem silnie antyseptycznym, dezodoryzuj¹cym
i oczyszczaj¹cym. Czêsto u¿ywany w zabiegach inhalacyjnych,
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.
Prócz zastosowañ medycznych olejek eukaliptusowy Blue
Mallee jest szeroko u¿ywany w gospodarstwie domowym oraz
w ¿yciu codziennym jako œrodek do czyszczenia, odka¿ania
i aromatyzowania. Sprawdza sie tak¿e jako œrodek przeciw
owadom, ³agodz¹c dodatkowo skutki uk¹szenia.
Ju¿ nied³ugo w naszej ofercie pojawi siê ekologiczny,
bardzo wydajny eukaliptusowy proszek do
pralek o doskona³ych w³aœciwoœciach pior¹cych oraz
eukaliptusowy proszek do zmywarek.
Zapraszamy do zakupów na:
www.eukaliptusowy.pl

