
Nefeliinisyeniitti: Kyseessä on luonnollisesti esiintyvä 
nefeliinisyeniitti, mineraali, jota saamme vastuullisesti 
louhituista lähteistä Kanadan Ontariosta. Nefeliinisyeniitti 
muodostuu sulasta magmasta ja se muistuttaa graniittia. 
Sen hankausvoimalla lähtevät itsepäiset tahrat ilman 
naarmuttamista.

Natriumkarbonaatti: Tunnetaan myös ruokasoodana, joka 
on hellävaraisesti hajuja imevä pulveri.

Natriumkarbonaattiperoksidi: Tehokas ja turvallinen 
vaihtoehto kloriitille, joka veteen yhdistettynä vapauttaa 
happea lisäten puhdistustehoa itsepäisiä tahroja vastaan.

Sitruunahappo: Tämä luontoperäinen ainesosa  
auttaa poistamaan kovan veden aiheuttamia 
tahroja.

 Eteerinen Thieves® -öljysekoitus: Thieves® on 
Young Living -öljysekoitus, joka sisältää mausteisia, 
puhdistavia ja raikastavia eteerisiä öljyjä.

Tärkeimmät ainesosat

• Klooriton yleispuhdistusaine, joka on turvallinen 
posliinille, keramiikalle, kupariseoksille, lasikuidulle, 
corianille, messingille, pronssille ja kromille

• Puhdistaa astiat, liesitasot, ei-kivelliset työtasot, 
laatat, laastit, kylpyammeet, hanat, vessat, 
vesiroiskeet, grillit, ulkoterassikalusteet ja ulkopinnat 
naarmuttamatta

• Poistaa rasvan, lian, jäämät ja  
sitkeät tahrat useimmilta pinnoilta ilman  
voimakasta kemikaalihajua ja kemikaalijäämiä

Ominaisuudet ja edut

Young Livingin Thieves® Kitchen and Bath Scrub on tehokas pinnat 
puhdistava tuote, joka ei sisällä kovia kemikaaleja. Se ei myöskään 
jätä jälkeensä ikäviä kemikaalihöyryjä eikä kemikaalijäämiä. 
Thieves® Kitchen and Bath Scrubin kova hankausvoima on peräisini 
nefeliinisyeniitistä, mineraalista, jota saamme vastuullisesti louhituista 
lähteistä Kanadan Ontariosta, hellävaraisesti hajuja imevästä 
ruokasoodasta sekä natriumkarbonaattiperoksidista, joka veteen 
yhdistettynä vapauttaa happea lisäten puhdistustehoa sitkeitä 
tahroja vastaan. Scrubissa on myös Young Livingin omaa Thieves® 
-öljysekoitusta. Erilaisille pinnoille soveltuva Thieves® Kitchen and 
Bath Scrub on uusi luontoperäinen puhdistuspulveri, joka on armoton 
lialle ja epäpuhtauksille. Olemme kehittäneet sen sinä, perheesi ja 
planeettamme mielessä.

Tuotteen koko 397 g       Tuotenumero 30656

Thieves® Kitchen  
& Bath Scrub



Varoitukset

Ainesosat

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vain ulkoiseen käyttöön. Vältä tuotteen joutumista silmiin 
ja limakalvoille. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi vedellä. Jos tuotetta on nielty 
tai hengitetty, juo runsaasti vettä ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

 Jos tuotetta päätyy iholle, huuhtele välittömästi. On suositeltavaa välttää ihokosketusta ja 
käyttää käsineitä siivottaessa. Mikäli ihokontakti vahingossa tapahtuu, pese iho vedellä ja 
miedolla saippualla.

• Käytä Thieves® Kitchen and Bath Scrubia poistamaan 
saippuavaahdon jäämiä, kerääntynyttä rasvaa ja likaa sekä 
kovan veden aiheuttamia tahroja keittiössä ja kylpyhuoneessa.

• Voit puhdistaa sillä myös grillin.

Käyttöehdotus

Thieves® Kitchen and Bath Scrub

Sirottele Thieves® Kitchen and Bath Scrubia märille pinnoille tai 
pesusieneen. Hiero pintaa siivousrätillä tai pesusienellä kunnes 
pinta on puhdas. Huuhdo. Huomioitavaa: Thieves® Kitchen 
and Bath Scrub on hieman hankaava puhdistuspulveri. Älä 
käytä sitä pinnoilla, joita valmistajan mukaan ei saa puhdistaa 
hankaavilla puhdistusaineilla. Testaa aina ensin pienelle ei-
näkyvälle alueelle. Älä käytä ikkunoihin, peileihin, kiillotettuun 
kiveen tai lakatuille ja maalatuille pinnoille. Kun puhdistat 
harjattuja metallipintoja, hankaa aina harjalinjojen suuntaan. 
Thieves® Kitchen & Bath Scrubia ei ole tarkoitettu käytettäväksi 
ruostumatonta terästä oleviin laitteisiin.

Käyttöohjeet

Nefeliinisyeniitti, natriumvetykarbonaatti, sitruunahappo, (5 % tai enemmän, mutta 
vähemmän kuin 15 % happipohjaista valkaisuainetta: natriumkarbonaattiperoksidi), 
(vähemmän kuin 5 % pinta-aktiivista ainetta: alkyylipolyglukosidi), natriumasetaatti, 
Eugenia caryophyllus* -nuppuöljy, Citrus limon* -kuoriöljy, Cinnamomum zeylanicum* 
-kuoriöljy, Eucalyptus radiata* -lehtiöljy, Rosmarinus officinalis* -lehtiöljy.

Saattaa sisältää: bentsyylibentsoaatti**, sinnamaali**, sinnamyylialkoholi**, sitraali**, 
sitronelloli**, eugenoli**, farnesoli**, geranioli**, isoeugenoli**, limoneeni**, linaloli**

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy
**Eteeristen öljyjen luonnolliset ainesosat


