
Nefelin sienit: un mineral obținut în mod responsabil din 
Canada, nefelin sienit este format din magmă topită și 
este asemănător granitului. Acesta îi oferă pudrei puterea 
necesară pentru a elimina petele dure fără zgârieturi.

Bicarbonat de sodiu: cunoscut și sub denumirea de praf 
de copt, această pudră ajută la eliminarea mirosurilor 
neplăcute și la o curățare delicată.

Percarbonatul de sodiu: o alternativă mai eficientă și 
mai sigură la înălbitorii pe bază de clor, acest ingredient 
eliberează oxigen pentru a îndepărta petele și murdăria.

Acid citric: acest ingredient derivat din surse 
naturale ajută la combaterea petelor de apă dură, 
de suprafață.

Amestecul de uleiuri esențiale Thieves® : Thieves® 
este un amestec clasic de la Young Living ce 
conține uleiuri esențiale cunoscute pentru 
proprietățile lor intense, revigorante, de curățare

Ingrediente de bază

• Detergent multifuncțional, fără clor, este sigur pentru 
a fi folosit pe porțelan, ceramică, aliaje de cupru, fibră 
de sticlă, corian, alamă, bronz și crom

• Curăță cu ușurință și fără zgârieturi vase pentru gătit, 
plite, blaturi (nu și pe cele din piatră), gresie, chit, căzi, 
robinete, toalete, spătare, grătare, mobilier de exterior 
și grădină

• Îndepărtează grăsimea, mizeria, murdăria, rezidurile și  
petele dure de pe majoritatea suprafețelor,  
fără miros de substanțe chimice sau reziduri dure

Beneficii și caracteristici 

Detergentul pentru bucătărie și baie Thieves® Kitchen and Bath Scrub 
îți dă puterea unei pudre de curățare fără vapori și reziduri dure. 
Detergentul pentru bucătărie și baie Thieves® are puterea de curățare 
din nefelin sienit, un mineral pe care îl obținem în mod responsabil 
din minele din Ontario, Canada; bicarbonat de sodiu care absoarbe 
mirosurile neplăcute; percarbonat de sodiu care eliberează oxigen 
atunci când este combinat cu apă, oferind un impuls de putere de 
curățare împotriva petelor dure; și amestecul clasic, Thieves®, de 
la Young Living. Destinat pentru a fi folosit pe suprafețe multiple, 
detergentul pentru bucătărie și baie Thieves® Kitchen and Bath Scrub 
este noul tău produs de curățare din surse naturale: dur cu murdăria și 
formulat cu gândul la tine, la familia ta și la mediul înconjurător.
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Thieves® Kitchen  
& Bath Scrub



Ingrediente 

• Folosește-l pentru a elimina rezidurile de săpun, grăsimea și 
murdăria acumulată și petele de apă dură din bucătărie și baie.

• Păstrează-l la îndemână pentru curățarea grătarelor după 
picnicuri.

Utilizări recomandate

Avertisment

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Doar pentru uz extern. Evită contactul cu ochii și cu 
membranele mucoase. În cazul contactului cu ochii, clătește imediat cu multă apă. În caz de 
înghițire sau inhalare, bea multă apă și contactează un medic. În caz de contact cu pielea 
clătește imediat cu multă apă. Se recomandă evitarea contactului cu pielea, prin folosirea de 
mănuși în timpul aplicării. În caz de contact accidental clătește cu multă apă și săpun.

Thieves® Kitchen & Bath Scrub

Aplică detergentul pentru bucătărie și baie Thieves® Kitchen 
& Bath Scrub pe o suprafață umedă sau pe un burete. A se 
freca bine suprafața dorită cu o cârpă sau un burete pentru 
o curățare strălucitoare, iar apoi clătește. Notă: detergentul 
pentru bucătărie și baie Thieves® Kitchen & Bath Scrub este un 
agent de curățare ușor abraziv. Nu îl folosi pe suprafețe al căror 
producător spune că nu ar trebui să fie curățate cu agenți de 
curățare abrazivi. Întotdeauna, testează pe o suprafață mică 
și care nu este la vedere. Nu-l folosi pe geamuri, oglinzi, pietre 
lucioase sau pe suprafețe lăcuite sau pictate. Când îl folosești 
pe suprafețe metalice finisate, aplică-l mereu în direcția liniilor 
de finisaj. Nu este destinat utilizării pe electrocasnice din oțel 
inoxidabil finisate/lustruite.

Instrucțiuni

Nefelin sienit, bicarbonat de sodiu, acid citric, (peste 5%  dar mai puțin de 15% agent de albire 
pe bază de oxigen: percarbonat de sodiu), (mai puțin de 5% de surfanctant neionic: Alchil 
poliglucozidă), acetat de sodiu, ulei din muguri de Eugenia caryophyllus*, ulei din coji de 
lămâie Citrus limon*, ulei din scoarță de scorțișoară Cinnamomum zeylanicum, Ulei de frunze 
de eucalipt Eucalyptus radiata*, ulei de frunze de rozmarin Rosmarinus officinalis* .

Poate conține: benzoat de benzil**, cinamal**, alcool de cinamil**, citral**, citronelol**, 
eugenol**, farnesol**, geraniol**, izoeugenol**, limonene**, lilalool**. 

* 100% ulei esențial pur 
**Constituenții naturali ai uleiurilor esențiale


