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ISOKOR Green Cleaner
Original

Koncentrovaná síla přírody.
„Nejvyšší antimikrobiální moc přírody se ukrývá v prémiovém čisticím prostředku
ISOKOR Green Cleaner Original.”

Poznejte opravdovou čistotu!
Tento světově ojedinělý produkt je výjimečný svými antimikrobiálními vlastnostmi
a silným antioxidačním účinkem. To vše za použití čistě přírodních látek, výtažků z
rostlin a přírodních olejů.

K čemu se používá?

ISOKOR Green Cleaner
Original

ISOKOR Green Cleaner Original je univerzální přírodní čisticí prostředek koncentrát
vhodný na čištění, tepování, odmašťování a odstraňování skvrn u všech povrchů.
Složený z čistě přírodních látek, výtažků z rostlin a přírodních olejů. ISOKOR Green
Cleaner Original je unikátní svými antimikrobiálními vlastnostmi, čisticími schopnostmi a silným antioxidačním účinkem (při ORP až –150mV).
Je šetrný a bezpečný k pokožce a přírodě. 100% přírodní, 100% vegan,
100 % ekologický, 100 % biodegradovatelný.

Složení výrobku:
Voda, mandlový olej, cedrový olej, skořicový olej, kukuřičný olej, gerániový
olej, jojobový olej, lemongrass olej, sójový olej, světlicový olej, extrakt z česneku,
extrakty cukrové třtiny, jedlá soda, mořská sůl, organický alkohol, ovocné kyseliny.
Neobsahuje žádné známé nebezpečné nebo karcinogenní látky. Neobsahuje
umělá barviva, pěnidla (SLS, SLES), ani aromata.

500 ml ředěný,
s rozprašovačem
k přímému použití.

250 ml koncentrát,
určený k dalšímu
ředění.

5000 ml koncentrát,
určený k dalšímu
ředění.

Ostatní velkoobchodní ZERO WASTE balení:
25L HDPE kanystr ředěný | 25L HDPE kanystr koncentrát

ISOKOR Green Cleaner
Strong

Výjimečná síla ukrytá v každé kapce.
Z jednoho 250ml balení našeho koncentrátu vytvoříte až 25 litrů účinného čističe.
Pojďte s námi změnit svět, a ještě u toho ušetřit!

Univerzální na všechny povrchy.
Jeden koncentrát. Desítky různých použití. Jedinečné odmašťovací, čisticí
a antimikrobiální účinky.

K čemu se používá?
ISOKOR Green Cleaner Strong je univerzální přírodní čisticí prostředek koncentrát
vhodný na čištění, tepování, odmašťování a odstraňování skvrn u všech
organických i syntetických povrchů. Složený z čistě přírodních látek, výtažků z rostlin
a přírodních olejů. ISOKOR Green Cleaner Strong je unikátní svými čisticími
schopnostmi a silným antimikrobiálním a antioxidačním účinkem. Je šetrný a
bezpečný k pokožce i přírodě. 100% přírodní, 100% vegan,100 % ekologický,
100 % biodegradovatelný.

ISOKOR Green Cleaner
Strong

Složení výrobku:
Voda, kukuřičný olej, jojobový olej, gerániový olej, sójový olej, světlicový olej,
mandlový olej, cedrový olej, skořicový olej, lemongrass olej, extrakt z česneku,
extrakty cukrové třtiny, jedlá soda, mořská sůl, organický alkohol, ovocné
kyseliny. Neobsahuje žádné známé nebezpečné nebo karcinogenní látky.
Neobsahuje umělá barviva, pěnidla (SLS, SLES), ani aromata.

500 ml ředěný,
s rozprašovačem
k přímému použití.

250 ml koncentrát,
určený k dalšímu
ředění.

5000 ml koncentrát,
určený k dalšímu
ředění.

Ostatní velkoobchodní ZERO WASTE balení:
25L HDPE kanystr ředěný | 25L HDPE kanystr koncentrát

ISOKOR LM Descaling
Lime remover

Vodní kámen? Špinavé spáry? Žádný problém!
Optimální složení přípravku zajistí dokonalé odstranění vodního kamene a s tím
i převážné části viditelných nečistot. Ty bývají vázány zejména na samotný vodní
kámen.

Zářivá koupelna = spokojená domácnost.
Stačí jednoduše aplikovat pomocí rozprašovače, nechat chvíli působit a setřít. A
koupelna září jako nová!

K čemu se používá?

ISOKOR LM Descaling
Lime remover

ISOKOR LM Descaling - Lime Remover je účinný odstraňovač vodního kamene
a čistič spár. Jeho optimální složení zajistí odstranění vodního kamene a tím i
nečistot, které na něj jsou vázány. Doporučujeme používat zejména na obklady,
dlažby, vany, sprchy, umyvadla, sauny, wellness, kuchyňské linky, a všechna další
místa, kde mohou vznikat nečistoty ve spárách.

Upozornění:
Přípravek není vhodný na kovy vyjma nerezu a chromu, dále gumu, textil,
kůži, dřevo a silně nasákavé minerální povrchy (beton, vápenec, mramor,
atd.).Přípravek je určen k přímému použití.
500 ml
s rozprašovačem
k přímému použití.

1000 ml
s rozprašovačem
k přímému použití.
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