
Nefelien-syeniet: een natuurlijk voorkomend mineraal dat op 
verantwoorde wijze gewonnen wordt in Canada, gevormd 
wordt uit gesmolten magma en vergelijkbaar is met graniet. 
Biedt de schrobkracht die nodig is om hardnekkige vlekken 
zonder krassen te verwijderen.

Natriumbicarbonaat: poeder, algemeen bekend als 
bakpoeder of zuiveringszout, dat geuren helpt te verwijderen 
en zachtjes reinigt.

Natriumcarbonaatperoxide: effectief en veilig alternatief 
voor chloor dat zuurstof afgeeft om vlekken en vuil te 
verwijderen.

Citroenzuur: natuurlijk verkregen ingrediënt  
dat hardnekkige watervlekken verwijdert.

Thieves®: unieke melange van zuiverende 
etherische oliën bekend om hun kruidige, frisse 
geuren en reinigende eigenschappen.

Belangrijkste ingrediënten

• Chloorvrije allesreiniger die veilig is voor gebruik op 
porselein, keramiek, koperlegingen, glasvezel, corian, 
messing, brons en chroom.

• Geschikt voor het makkelijk en krasvrij schoonmaken 
van kookgerei, kookplaten, werkbladen (geen 
steen), tegels, voegen, badkuipen, kranen, toiletten, 

achterwanden, barbecueroosters, terrasmeubilair en 
exterieurs.

• Verwijdert vet, vuil, roet, resten en hardnekkige vlekken 
van de meeste oppervlakken zonder agressieve 
chemische geuren of resten.

Kenmerken en voordelen

Thieves® Kitchen and Bath Scrub bevat de kracht van een 
oppervlaktescrub zonder agressieve dampen en resten. Thieves® 
Kitchen and Bath Scrub haalt zijn harde schrobkracht uit nefelien-
syeniet, een mineraal dat we verkrijgen uit verantwoord gedolven 
bronnen in Ontario, Canada; zuiveringszout dat geuren zachtjes 
absorbeert; natriumcarbonaatperoxide dat zuurstof afgeeft als 
het gecombineerd wordt met water, wat zorgt voor een krachtige 
reinigingsboost tegen hardnekkige vlekken; en de populaire melange 
Thieves®. Thieves® Kitchen and Bath Scrub is ontworpen voor gebruik 
op diverse oppervlakken en dé nieuwe reiniger met natuurlijke 
oorsprong. Hard voor vuil en geformuleerd met jou, je gezin en het 
milieu in gedachten.
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Ingrediënten

• Gebruik om zeepresten, opgehoopt vet, vuil en watervlekken in de 
keuken en badkamer aan te pakken.

• Houd bij de hand om de barbecue en barbecueroosters na het 
picknicken schoon te maken.

Aanbevolen gebruik

Waarschuwing

Buiten bereik van kinderen houden. Alleen voor uitwendig gebruik. Uit de buurt van ogen 
en slijmvliezen houden. Bij contact met de ogen direct goed spoelen met water. Drink na 
het inslikken of inademen veel water en raadpleeg medische hulp. Bij contact met de huid 
direct spoelen met water. Het wordt aanbevolen om contact met de huid te vermijden door 
handschoenen te dragen tijdens het poetsen. Was de huid met water en zachte zeep als er per 
ongeluk contact met de huid gemaakt wordt.

Thieves® Kitchen and Bath Scrub

Strooi Thieves® Kitchen and Bath Scrub op een nat oppervlak of een 
natte spons. Wrijf met een doek of spons om het oppervlak stralend 
schoon te maken, spoel af met water. Let op: Thieves® Kitchen 
and Bath Scrub is een lichtschurende reiniger. Gebruik niet op 
oppervlakken die volgens de fabrikant niet schoongemaakt dienen 
te worden met schurende reinigers. Test altijd eerst een kleine plek 
die niet zichtbaar is. Niet geschikt voor ramen, spiegels, gepolijste 
stenen of oppervlakken die gelakt of geverfd zijn. Wrijf bij het 
reinigen van geborstelde metalen oppervlakken altijd in de richting 
van de borstellijnen. Niet bedoeld voor gebruik op apparaten van 
geborsteld/gepolijst roestvrij staal.

Instructies

Nefelien-syeniet, natriumbicarbonaat, citroenzuur (5% of meer maar minder dan 
15% bleekmiddel op basis van zuurstof: natriumcarbonaatperoxide), (minder dan 
5% niet-ionogene oppervlakteactieve stof: alkylpolyglucoside), natriumacetaat, 
Eugenia caryophyllus (kruidnagelolie)*, Citrus limon (citroenolie)*, Cinnamomum 
zeylanicum (echte kaneelolie)*, Eucalyptus radiata-olie*, Rosmarinus officinalis 
(rozemarijnolie)*

Bevat mogelijk: benzylbenzoaat**, kaneelaldeyde**, cinnamylalcohol**, citral**, 
citronellol**, eugenol**, farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, limoneen**, linalool**

*100% pure etherische olie
**Natuurlijke bestanddelen van etherische oliën


