Uniwersalny Koncentrat NSP
Uniwerslany Koncentrat NSP, to skoncentrowany
any
środek czyszczący, który zwalcza brud, kurz
i wszelkie zanieczyszczenia, a przy tym nie jest
szkodliwy dla środowiska. Jest absolutnie
bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin. Jego
biodegradowalne składniki łatwo się rozkładają,
co czyni ten produkt ekologicznym.
Koncentrat NSP to produkt, kórego użyjesz
przy okazji każdej czynności związanej
ze sprzątaniem. Znajduje zastosowanie
w gospodarstwie domowym, higienie osobistej,
czyszczeniu samochodu i wielu innych.
Jest w 100% organiczny, biodegradowalny,
nietoksyczny, niedrażniący, niemagnetyczny
i nielotny. Nie zawiera zanieczyszczeń takich jak::
borany, fosforany, czy azotany.

Oszczędzaj pieniądze!
Jedna butelka Koncentratu NSP (946 ml)
odpowiada 750 litrom płynu do mycia do okien
lub 240 litrom przeciętnego środka czyszczącego.
o.

Idealny do prania, zmywania,,
u,
mycia okien, mycia samochodu,
kąpieli i wielu innych.

Koncentrat Nature’s Sunshine do mieszkań, domów, ogrodów,
samochodów, gospodarstw rolnych i na działkę!
Kuchnia
Idealny do zmywania naczyń, garnków, patelni. Polecany
do mycia delikatnej chińskiej porcelany. Czyści blaty, kuchenki,
opiekacze, termosy. Można go stosować w zmywarkach
automatycznych.
Polecany do mycia owoców i warzyw.
Dom i mieszkanie
Świetny do mycia okien, luster, mebli, płytek ceramicznych,
tapet oraz prania dywanów. Zapobiega osadzaniu się kurzu
na meblach oraz kamienia na armaturze łazienkowej i żelazku.
Czyści buty, wyroby skórzane i wiele innych.
Jest bezpieczny dla roślin domowych.
Ogród
Czyści narzędzia, baseny, wnętrza i karoserie samochodów
i łodzi. Z łatwością usuwa zabrudzenia z chodników i ścian
budynków.
Jest biezpieczny dla trawników i roślin.
Pranie
Idealny do namaczania, usuwania plam, wstępnego prania
jedwabiu, miękkiej wełny, swetrów i innych delikatnych
tkanin w chłodnej lub zimnej wodzie.
Z łatwością usuwa zabrudzenia z kołnierzy i mankietów.
Kąpiel
Świetnie sprawdza się w roli płynu do kąpieli. Bardzo łatwo
się pieni, nie pozostawia osadu na armaturze łazienkowej.
Większość środków myjących dostępnych na rynku ma pH 8.
Koncentrat NSP ma pH równe 6,5, które jest dużo
łagodniejsze dla skóry.
Skład:
woda, DELAIRE DL* (łagodny, niedrażniący zapach), nonoxynol-9** (niejonowy detergent),
liniowe alkoksylany alkoholi (surfaktant).
* DELAIRE DL - zastrzeżona, opatentowana mieszanka
** nonoxynol-9 - biodegradowalny i bezpieczny dla ludzi; odpowiada za działanie przeciwbakteryjne

Skontaktuj się z lokalnym Dystrybutorem Nature’s Susnhine

