
Nefelinický syenit: Přirozeně se vyskytující minerál, který 
získáváme zodpovědným způsobem z dolů v Kanadě, je 
vytvořen z rozžhaveného magmatu a je podobný žule. 
Poskytuje čisticí sílu potřebnou k odstranění odolných skvrn 
bez poškrábání.

Uhličitan sodný: Běžně známý jako jedlá soda, tento prášek 
pomáhá odstranit pachy a jemně čistí.

Peroxid uhličitanu sodného: Tato složka, která je účinnou, 
bezpečnější alternativou k chlorovému bělidlu, uvolňuje 
kyslík, aby odstranila skvrny a špínu.

Kyselina citronová: Tato přirozeně získaná složka 
pomáhá vypořádat se s odolnými povrchovými 
skvrnami z tvrdé vody.

Směs esenciálních olejů Thieves®: Thieves® je 
osobitou směsí od Young Living, která obsahuje 
čisticí esenciální oleje známé pro své kořeněné, 
osvěžující vůně a čisticí vlastnosti.

Hlavní složky

• Univerzální čistič bez chloru, který je bezpečný pro 
použití na porcelán, keramiku, slitiny mědi, skelný 
laminát, Corian, mosaz, bronz a pochromovaný povrch

• Snadno a bez poškrábání vyčistí kuchyňské nádobí, 
varné desky, nekamenné pracovní desky, dlaždičky, 
spárovací hmoty, vany, kohoutky, záchodové mísy, 
ochranné stěny, grily, venkovní zahradní nábytek 
a exteriéry

• Odstraní mastnotu, špínu, usazeniny a odolné skvrny 
z většiny povrchů bez škodlivého chemického zápachu 
nebo usazenin

Vlastnosti a prospěch

Čisticí prášek Thieves® Kitchen and Bath Scrub od Young Living vám 
poskytuje sílu povrchového čištění bez škodlivých výparů a usazenin. 
Tento čisticí prášek má svou sílu z nefelinického syenitu, minerálu, který 
získáváme zodpovědným způsobem z dolů v Ontariu v Kanadě, jedné 
sody, která jemně vstřebává pachy, peroxidu uhličitanu sodného, 
který po styku s vodou uvolňuje kyslík a poskytuje mocnou čisticí sílu 
na odolné skvrny, a osobité směsi Thieves® od Young Living. Čisticí 
prášek Thieves® Kitchen and Bath Scrub je vytvořený pro použití na 
mnoho povrchů. Je to přirozeně získaný čisticí prostředek: nesmiřitelný 
ke špíně a zároveň vytvořený s pomyšlením na vás, vaši rodinu a životní 
prostředí.
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Složení

• Použijte k vypořádání se s mýdlovým povlakem, nahromaděnou 
mastnotou a špínou a skvrnami z tvrdé vody v kuchyni 
a koupelně.

• Mějte po ruce pro čištění grilů a roštů po pikniku.

Doporučené použití

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější použití. Zabraňte vniknutí do očí nebo sliznic. 
V případě zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. V případě spolknutí či vdechnutí 
vypijte velké množství vody a kontaktujte lékaře. Okamžitě opláchněte, pokud se produkt dostane 
do kontaktu s pokožkou. Doporučuje se, abyste při úklidu použili rukavice a vyhnuli se tak 
kontaktu s pokožkou. Pokud ke kontaktu náhodou dojde, umyjte vodou a jemným mýdlem.

Thieves® Kitchen and Bath Scrub

Nasypte čisticí prášek Thieves® Kitchen and Bath Scrub 
na mokrý povrch či houbičku. Třete povrch hadříkem nebo 
houbičkou, dokud nebude čistý, poté opláchněte. Poznámka: 
Čisticí prášek Thieves® Kitchen and Bath Scrub je jemně 
abrasivní čistič. Nepoužívejte na povrchy, u kterých výrobce 
uvádí, že by neměly být umývány abrasivními čističi. Vždy 
nejprve vyzkoušejte na malé, skryté části. Nepoužívejte na okna, 
zrcadla, leštěný kámen ani povrchy, které jsou nalakované či 
natřené. Při čištění kartáčovaných kovových povrchů vždy třete 
po směru kartáčových linií. Není určen k použití na spotřebiče 
z kartáčované/leštěné nerezové oceli.

Pokyny

Nefelinický syenit, uhličitan sodný, kyselina citronová, (5% nebo vyšší, ale nižší 
než 15% bělící prostředek na bázi kyslíku: peroxid uhličitanu sodného), (méně 
než 5% neiontová povrchově aktivní látka: alkylpolyglukosid), octan sodný, olej 
z poupat hřebíčku (Eugenia caryophyllus)*, olej z kůry citronu (Citrus limon)*, olej 
z kůry skořicovníku (Cinnamomum zeylanicum)*, olej z listů eukalyptu úzkolistého 
(Eucalyptus radiata)*, olej z listů rozmarýnu (Rosmarinus officinalis)*

Může obsahovat: benzyl benzoát**, cinnamal**, cinnamyl alcohol**, citrál**, 
citronellol**, eugenol**, farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, limonen**, linalool**

*100% čistý esenciální olej
**Přírodní složky esenciálních olejů


