Thieves® Kitchen
& Bath Scrub
Produktstorlek: 397 g

Artikelnummer: 30656

Young Livings Thieves® Kitchen and Bath Scrub ger dig kraften hos
ett ytrengöringsmedel utan skadlig ånga och beläggningar. Thieves®
Kitchen and Bath Scrub får sin otroliga städkraft från nefelinsyenit,
en mineral som vi införskaffar från hållbara källor i Ontario,
Kanada, bikarbonat som på ett skonsamt sätt drar åt sig lukter,
natriumkarbonatperoxid som avger syre när det blandas med vatten
och hjälper mot svåra fläckar, samt Young Livings egna blandning
Thieves®. Thieves® Kitchen and Bath Scrub är ditt nya, naturligt
härledda rengöringsmedel som har utformats för att kunna användas
på flera olika slags ytor: tuff mot smuts och utformat med dig, din familj
och miljön i åtanke.

Funktioner och fördelar
•

Klorfritt allrengöringsmedel som kan användas på
porslin, keramik, kopparlegering, fiberglas, Corian,
mässing, brons och krom.

•

Rengör smidigt köksredskap, spisar, köksbänkar (ej
av sten), kakel, fogbruk, badkar, kranar, toaletter,
kökspaneler, grillar, trädgårdsmöbler och fasader utan
att repa.

•

Tar bort fettfläckar, smuts, beläggningar och svåra
fläckar från de flesta ytor utan beläggningar eller lukt
av starka kemikalier.

Huvudingredienser
Nefelinsyenit: Nefelinsyenit är en naturligt förekommande
mineral som bryts på ett hållbart sätt i Kanada och som
formas av smält magma. Den liknar granit. Ämnet ger
medlet kraft att ta bort svåra fläckar utan att repa ytan.
Natriumbikarbonat: Det här pulvret kallas ofta bara
bikarbonat och tar bort lukter, samt rengör skonsamt.
Natriumkarbonatperoxid: Den här ingrediensen är ett
tryggare alternativ till blekmedel och avger syre för att ta
bort fläckar och smuts.

Citronsyra: Denna naturligt härledda ingrediens
hjälper till att ta bort fläckar från hårt vatten.
Den eteriska oljeblandningen Thieves®: Thieves®
är en egenblandad olja från Young Living
som innehåller rengörande eteriska oljor med
kryddiga och uppfriskande dofter och rengörande
egenskaper.

Thieves® Kitchen and Bath Scrub
Användning
Strö Thieves® Kitchen and Bath Scrub på en fuktig yta eller
tvättsvamp. Gnid in medlet på ytan med en tvättlapp eller
-svamp för att göra den skinande ren och torka sedan av.
OBS! Thieves® Kitchen and Bath Scrub är ett lätt polerande
medel. Använd det inte på ytor som inte bör behandlas med
slipmedel. Prova på ett litet område först. Använd det inte på
fönster, speglar, polerad sten eller ytor som är lackerade eller
målade. Om du rengör en yta av borstad metall bör du alltid
gnugga i linjernas riktning. Det är ej avsett att användas på
borstade/polerade apparater av rostfritt stål.

Varning

Rekommenderad användning

Förvaras utom räckhåll för barn. Endast för utvärtes
bruk. Undvik kontakt med ögon och slemhinnor.
Vid kontakt med ögonen ska du omedelbart skölja
med vatten. Om du sväljer eller andas in det ska du
dricka mycket vatten och kontakta sjukvården. Skölj
omedelbart om produkten kommer i kontakt med
huden. Vi rekommenderar att använda handskar när
du städar för att undvika hudkontakt. Om produkten
kommer i kontakt med huden bör du skölja bort den
med vatten och en mild tvål.

•

Använd medlet för att ta bort tvålbeläggningar,
fettfläckar och smuts samt fläckar från hårt
vatten i köket och badrummet.

•

Rengör grillen med medlet efter en picknick.

Ingredienser
Nefelinsyenit, natriumbikarbonat, citronsyra, (5 %
eller mer men mindre än 15 % syrebaserat blekmedel:
natriumkarbonatperoxid), (mindre än 5 % icke-joniskt
ytaktivt ämne: alkylpolyglukosid), natriumacetat, olja
av Eugenia caryophyllus*, olja av Citrus limon*, olja av
Cinnamomum zeylanicum*, olja av Eucalyptus radiata*, olja
av Rosmarinus officinalis*.
Kan innehålla: bensylbensoat**, cinnamal**, kanelalkohol**,
citral**, citronellol**, eugenol**, farnesol**, geraniol**,
isoeugenol**, limonen**, linalool**
*100 % ren eterisk olja
**Naturliga beståndsdelar i den eteriska oljan

