
Nefelino sienitas: Natūralus mineralas, atsakingai 
išgaunamas Kanadoje, nefelino sienitas susidaro iš 
išsilydžiusios magmos ir yra panašus į granitą. Jis puikiai 
išvalo sunkiai įveikiamas dėmes nepažeisdamas paviršiaus.

Natrio bikarbonatas: Įprastai žinomas kaip kepimo soda. 
Šie milteliai padeda pašalinti kvapus ir švelniai valo.Natrio 
karbonato peroksidas: Efektyvi, saugesnė alternatyva chloro 
balikliui, šis ingredientas išskiria deguonį, kuris pašalina 
dėmes ir nešvarumus.

Citrinos rūgštis: Šis natūralios kilmės ingredientas 
padeda įveikti įsisenėjusias kieto vandens 
paviršiaus dėmes.

„Thieves®“ eterinių aliejų mišinys: „Thieves®“ 
yra „Young Living“ firminis mišinys, kuriame yra 
valomųjų eterinių aliejų, žinomų dėl jų aromatinių, 
gaivių kvapų ir valomųjų savybių.

Pagrindiniai ingredientai

• Universalus valiklis be chloro, kurį saugu naudoti valant 
porcelianą, keramiką, vario lydinius, stiklo pluoštą, 
„Corian“ (dirbtinį akmenį), žalvarį, bronzą ir chromą

• Lengvai nuvalo virtuvės reikmenis, virykles, 
neakmeninius stalviršius, plyteles, injekcinį skiedinį, 
vonias, čiaupus, tualetus, sienines plyteles vonioje ar 
virtuvėje, kepsnines, lauko kiemo baldus ir eksterjerą jo 
nesubraižydamas

• Pašalina riebalus, purvą, nešvarumus, likučius ir 
įsisenėjusias dėmes nuo daugumos parviršių be 
stipraus cheminio kvapo ar likučių

Privalumai ir ypatybės

„Young Living“ gaminys „Thieves® Kitchen and Bath Scrub“ – tai 
virtuvės ir vonios šveitimo priemonė bei paviršių šveitiklis, nepaliekantis 
likučių ar aštrių kvapų. „Thieves® Kitchen and Bath Scrub“ virtuvės ir 
vonios šveitimui skirto gaminio sudėtyje yra nefelino sienito – mineralo, 
kurį gauname iš atsakingai kasamų šaltinių Ontarijuje, Kanadoje; 
kepimo sodos, kuri švelniai sugeria kvapus; natrio karbonato peroksido, 
kuris kartu su vandeniu išskiria deguonį, taip užtikrinant įsisenėjusių 
dėmių pašalinimą; ir „Young Living“ patentuoto „Thieves®“ mišinio. 
Skirta naudoti įvairiems paviršiams, „Thieves® Kitchen and Bath 
Scrub“ virtuvės ir vonios šveitimo priemonė – tai valiklis, pagamintas 
iš natūralios kilmės ingredientų: veiksmingas nešvarumams ir sukurtas 
galvojant apie jus, jūsų šeimą ir aplinką.

Prekės dydis: 397 g Prekės nr. 30656

„Thieves® Kitchen  
& Bath Scrub“



Ingredientai

• Naudokite jį valydami susidariusias muilo nuosėdas, 
susikaupusius riebalus ir nešvarumus bei kieto vandens dėmes 
virtuvėje ir vonioje. 

• Turėkite po ranka kepsninių ir šašlykinių valymui po piknikų.

Rekomenduojamas naudojimas

Perspėjimas

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik išoriniam naudojimui. Saugokite, kad nepatektų 
į akis ir ant gleivinių. Produktui patekus į akis, kruopščiai plaukite vandeniu. Nurijus ar įkvėpus šio 
produkto, gerkite daug vandens ir kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą. Produktui patekus 
ant odos, nedelsiant ją nuplaukite. Rekomenduojama vengti kontakto su oda – valydami mūvėkite 
pirštines. Produktui netyčia patekus ant odos, nuplaukite vandeniu ir švelniu muilu.

„Thieves® Kitchen and Bath Scrub“

Užlašinkite „Thieves® Kitchen and Bath Scrub“ ant drėgno 
paviršiaus ar kempinės. Trinkite paviršių šluoste ar kempine, kol 
bus visiškai švaru, tuomet nuplaukite. Pastaba: „Thieves® Kitchen 
and Bath Scrub“ yra švelniai abrazyvinis valiklis. Nenaudokite 
jo ant paviršių, kurie, pasak gamintojo, neturėtų būti valomi su 
abrazyviniais valikliais. Visada pirmiausia išbandykite ant mažo 
nematomo plotelio. Nenaudokite ant langų, veidrodžių, poliruoto 
akmens ar paviršių, kurie yra lakuoti ar dažyti. Valydami 
šlifuotus metalinius paviršius, visada trinkite šepečio linijų 
kryptimi. Produktas nėra skirtas naudoti ant šlifuoto / poliruoto 
nerūdijančio plieno prietaisų.

Paruošimas

Nefelino sienitas, natrio bikarbonatas, citrinos rūgštis, (5 % ar daugiau, bet mažiau nei 15 % 
baliklio deguonies pagrindu: natrio karbonato peroksidas), (mažiau nei 5 % nejoninės paviršiaus 
aktyviosios medžiagos: alkilpoligliukozidas), natrio acetatas, Eugenia caryophyllus* (gvazdikėlių) 
pumpurų aliejus, Citrus limon* (citrinų) žievelių aliejus, Cinnamomum zeylanicum* (cinamonų) 
žievės aliejus, Eucalyptus radiata* (spindulinių eukaliptų) lapų aliejus, Rosmarinus officinalis* 
(rozmarinų) spyglių aliejus.

Sudėtyje taip pat gali būti šių medžiagų: benzilbenzoatas**, cinamalis**, cinamilo alkoholis**, 
citralis**, citronelolis**, eugenolis**, farnezolis**, geraniolis**, izoeugenolis**, limonenas**, linalolis**.

* 100 % grynas eterinis aliejus
** Eterinio aliejaus natūralios sudedamosios dalys


