
Syenit nefelinowy: naturalnie występujący minerał 
pozyskiwany w zrównoważony sposób ze źródeł w Kanadzie. 
Powstaje ze stopionej magmy i jest podobny do granitu. 
Zapewnia siłę szorowania niezbędną do usuwania trudnych 
plam bez zarysowań.

Wodorowęglan sodu: proszek ten, znany powszechnie jako 
soda oczyszczona, pomaga usuwać nieprzyjemne zapachy 
i delikatnie oczyszczać.

Nadwęglan sodu: skuteczna, bezpieczniejsza alternatywa 
dla wybielaczy na bazie chloru. Składnik ten uwalnia tlen, 
który usuwa plamy i zabrudzenia.

Kwas cytrynowy: ten pochodzący z natury składnik 
pomaga uporać się z trudnymi do usunięcia 
plamami z twardej wody.

Kompozycja olejków Thieves®: autorska 
kompozycja Young Living, która skrywa 
olejki eteryczne znane ze swoich korzennych, 
odświeżających zapachów i właściwości 
oczyszczających.

Kluczowe składniki

• Uniwersalny środek czyszczący bez zawartości chloru, 
bezpieczny do porcelany, ceramiki, stopów miedzi, 
włókna szklanego, Corianu, mosiądzu, brązu i chromu.

• Z łatwością czyści naczynia, płyty i panele kuchenne, 
blaty z tworzyw innych niż kamień, płytki, fugi, wanny, 
krany, toalety, grille, meble ogrodowe i zewnętrzne 
powierzchnie, nie pozostawiając zarysowań.

• Usuwa tłuszcz, brud, nalot i uporczywe plamy 
z większości powierzchni, bez drażniącego 
chemicznego zapachu lub osadu.

Właściwości i korzyści

Proszek do czyszczenia Thieves® Kitchen and Bath Scrub daje Ci 
moc środków do szorowania bez drażniącego zapachu i osadu. Jego 
siła czyszczenia powierzchni pochodzi z syenitu nefelinowego, czyli 
minerału pozyskiwanego w zrównoważony sposób ze źródeł w Ontario; 
sody oczyszczonej, która delikatnie pochłania zapachy; nadwęglanu 
sodu, który w połączeniu z wodą uwalnia tlen, pomagając uporać 
się z uporczywymi plamami oraz autorskiej kompozycji Young Living 
Thieves®. Stworzony do usuwania brudu z różnych powierzchni, 
Thieves® Kitchen and Bath Scrub to Twój nowy środek czyszczący 
naturalnego pochodzenia: bezlitosny dla zanieczyszczeń i opracowany 
z myślą o Tobie, Twojej rodzinie i środowisku.

Opakowanie: 397 g       Kod produktu: 30656
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Składniki

• Stosuj do usuwania osadu z mydła, nagromadzonego tłuszczu 
i brudu oraz plam z twardej wody w kuchni i łazience.

• Miej produkt pod ręką, aby wyczyścić grill po pikniku.

Zastosowanie

Ostrzeżenie

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Unikaj kontaktu z oczami 
i błonami śluzowymi. W przypadku, gdy produkt dostanie się do oczu, przemyj je obficie wodą. 
W sytuacji połknięcia lub dostania się do dróg oddechowych, wypij dużą ilość wody i skontaktuj się 
z lekarzem. W przypadku kontaktu produktu ze skórą natychmiast spłucz wodą. Zalecamy używanie 
rękawiczek ochronnych podczas czyszczenia. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu, zmyj 
produkt wodą i łagodnym mydłem.

Thieves® Kitchen and Bath Scrub

Posyp mokrą powierzchnię lub gąbkę proszkiem Thieves® Kitchen 
and Bath Scrub. Przetrzyj powierzchnię szmatką lub gąbką, aby 
uzyskać lśniący efekt czystości, a następnie spłucz. Uwaga: 
Thieves® Kitchen and Bath Scrub jest środkiem czyszczącym 
o łagodnym działaniu ściernym. Nie należy go używać na 
powierzchniach, które według producenta nie powinny być 
czyszczone środkami ściernymi. Zawsze przetestuj najpierw na 
małym, niewidocznym obszarze. Nie stosuj na oknach, lustrach, 
polerowanym kamieniu oraz lakierowanych lub malowanych 
powierzchniach. Podczas czyszczenia powierzchni ze 
szczotkowanego metalu należy zawsze trzeć zgodnie z kierunkiem 
wgłębień w metalu. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania 
na urządzeniach ze szczotkowanej/polerowanej stali nierdzewnej.

Sposób użycia

Syenit nefelinowy, wodorowęglan sodu, kwas cytrynowy, (5% lub więcej, ale mniej niż 15% 
środka wybielającego na bazie tlenu: nadwęglan sodu), (mniej niż 5% niejonowej substancji 
powierzchniowo czynnej: poliglukozyd alkilowy), octan sodu, olejek z pąków goździkowca 
korzennego (Eugenia caryophyllus)*, olejek ze skórki cytryny (Citrus limon)*, olejek z kory 
cynamonowca cejlońskiego (Cinnamomum zeylanicum)*, olejek z liści eukaliptusa australijskiego 
(Eucalyptus radiata)*, olejek z liści rozmarynu (Rosmarinus officinalis)*.

Może zawierać: benzoesan benzylu**, cynamal**, alkohol cynamylowy**, cytral**, cytronelol**, 
eugenol**, farnezol**, geraniol**, izoeugenol**, limonen**, linalol**.

*100% czysty olejek eteryczny
**Naturalne składniki olejków eterycznych


