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2 - фазен универсален
почистващ препарат
BIONUR - 500 ml
Иновативна формула!
Силно активен препарат за универсално почистване, особено
ефективен срещу мазни петна!
Почистващ продукт с два отделни компонента в една
бутилка!
Състав: По-малкоот 5 %
вещества, лимонин, парфюми.

анионни

повърхностно-активни

Многофункционално решение за всички видове твърди
повърхности. Лесно премахва всекидневната мръсотия в цялата
къща. Подходящ, както за кухни, така и за бани. Високоефективен
продукт срещу котлен камък и мазни повърхности, оставяйки свеж
аромат в дома ви. Подходящ за всякакъв тип повърхности като
мивки, плочки, теракота, фаянс, подове, печки, плотове,
санитарен фаянс, дръжки за врати, кошчета за боклук и др.
Концентрираната формула не съдържа фосфати, агресивни
киселини или белина на хлорна основа.

Код: 20314
www.greenmaster.me

Цена: 18,90 лв.

Екологичен прах за пране
със сапунено орехче BIONUR
1000 g
За бяло и цветно пране!
Отстранява посивяване, петна, почиства и
повишава ефективността
на почистващото
средство с помощта на сапунено орехче и
кислород.
Състав: По-малко от 5 % кислородни
повърхностно активни вещества за избелване,
анионни повърхностно активни вещества, оптични
избелители и ензими. Със силата на натуралното
сапунено орехче!
Препаратът е универсално почистващо средство.
Концентратът премахва петна при ръчно и
машинно пране. Има избелващ ефект за бели и
цветни тъкани. Може лесно да отстрани петна от
плодове, трева, горчица, кетчуп, червено вино и
др. След пране дрехите изглеждат по-бели и с поярки цветове.

Код: 20315
Цена: 12,90 лв.

Течен перилен препарат за блестящо бяло пране
BIONUR - 1500 ml
Отстранява посивяването и връща първоначалния бял
цвят на прането!
Състав: 5 % или повече, но по-малкоот 15 % анионни
повърхностно активни вещества, по-малко от 5 % нейоногенни
повърхностно активни вещества, оптични избелители,, ензими,
парфюми.
При предварителна обработка на силно замърсени
повърхности първо намокрете и след това нанесете директно
върху петното.
Ако вашата перална машина е с автоматичен дозатор, тогава
поставете продукта директно в барабана.
За ръчно пране – разтварят се 35 мл (1 капачка) от препарата в
10 литра вода.
За машинно пране – 35-70 ml (1-2 капачки).
1,5 литра от препарата е достатъчен, за да се изперат 100 кг
нормално/средно замърсени дрехи, в умерено твърда вода, със
стандартно перално натоварване – 4,5кг. (около 22 пранета).

Код: 20316
Цена: 9,99 лв.

Препарат за почистване
на тоалетни
BIONUR - 750 ml
Ефективен срещу котлен камък и мръсотия.
Сьс свеж аpoмат на цитруси.
Без хлор!
Състав: По-малко от 5 % нейоногенни повърхностно активни
вещества, парфюми.
Действие: Препаратът почиства до блясък и оставя свеж и приятен
аромат. С продължителното си действие осигурява комбинация от
свежест и брилянтна чистота. Почиства, както под ръба на
тоалетната чиния, така и по цялата канализационна тръба.
Внимание: Използва се само за почистване на самата тоалетна
чиния /без дъската/. Не се използва при мраморни или киселинно
чувствителни материали!

Код: 20317
Цена: 8,50 лв.

Сапун за кожа и дърво
160 g

Натурален препарат за нежно почистване на
кожа и дърво!
Състав: 5 % или повече , но по - малко от 15%
сапун, по - малко от 5% нейоногенни
повърхностноактивни вещества, консервантни
вещества, парфюми.
Биоразградим според тест OECD 302B .
Специално средство за почистване на гладка
кожа на седла, обувки, чанти, колани, кожени
автомобилни седалки, кожена мека мебел,
дърво и др. Едновременно почиства в
дълбочина и се грижи за кожените
повърхности.
Подходящ е за напа, лак, лицева и изкустжена
кожа.

Код: 20313
Цена: 9,99 лв.

Балсам за кожа и дърво BIO-Leder Balsam
Vom Pullach Hof (STOLZ)
150 ml
С естествен пчелен восък!
Почиства, импрегнира и се грижи за кожени
облекла, обувки и мебели.
За всички видове гладка естествена кожа, напа,
изкуствена и лачена кожа. Особено подходящ за
естествено дърво и дървена градинска мебел.
Пчелният восък придава наситен меден аромат на
балсама. Той поддържа повърхността, подхранва,
овлажнява и придава еластичност на кожата.
Един много удобен, практичен и модерен начин за
почистване,
подхранване,
предпазване
и
импрегниране на кожени повърхности.
По този начин чувствително се подобрява и
значително се удължава живота на кожените
изделия.

Код: 51905
Цена: 7,80 лв.

