Dzīvojiet skaisti par tīrību parūpēsies Faberlic!
Ātri un efektīvi: profesionāla pieeja tīrībai.
Lielisks rezultāts bez īpašas piepūles.

Dace Rune / dacerune@hotmail.com / Faberlic Europa / faberliceuropa@gmail.com / www.faberliceuropa.com

KOSMĒTIKA MĀJOKLIM, KURĀ GRIBAS ATGRIEZTIES!
"Mūsu mājoklim noteikti jābūt tīram un ekoloģiski
drošam. Šis raksturojums veidojas no daudziem
faktoriem, starp kuriem kosmētikas izvēle mājokļa
uzkopšanai atrodas gandrīz pirmajā vietā", uzskata Rimma Korņejeva, Faberlic Zinātniskitehnisko izstrāžu centra vadītāja.
Iegādājoties tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļus,
nav nevienas mazsvarīgas lietas, jo runa ir par
Jūsu un Jūsu tuvinieku veselību.

Līnija "Дом Faberlic" izveidota tāpēc, lai Jūs
ikkatru brīdi varētu būt pārliecināti par Jūsu
mājokļa skaistumu, tīrību un drošību!

Kādas ir "Дом Faberlic" produkcijas galvenās īpašības?
• Pateicoties maksimāli sabalansētai formulai, visi līdzekļi ir ļoti efektīvi un koncentrēti, kā arī tie
izstrādāti ņemot vērā starptautiskās prasības vides aizsardzības jomā.
• Produkcija "Дом Faberlic" bioloģiski sadalās, tātad, tā nekaitē ekoloģijai. Šo līdzekļu mazgājošie
komponenti izgatavoti uz dabiskas izcelsmes izejvielu bāzes (kokosa un palmu eļļa), kā arī to
formulu sastāvā iekļautas augļu skābes un dabīgie minerāli.
• Šīs līnijas līdzekļi neizraisa kairinājumu, niezi, alerģiskas reakcijas, tie lieliski izmazgājas un
noskalojas ar ūdeni, piemēroti bērnu mantu kopšanai.

• Ļoti svarīgs ir tas fakts, ka visi mazgāšanai paredzētie līdzekļi "Дом Faberlic" nesatur
fosfātus. Nokļūstot notekūdeņos, fosfāti izraisa intensīvu ūdenskrātuvju ziedēšanu, kas noved pie
katastrofālas dzeramā ūdens resursu samazināšanās. Fosfātus praktiski nav iespējams izskalot ar
aukstu ūdeni (kaut gan tieši aukstā ūdenī notiek veļas skalošana praktiski visās veļas mašīnās).
Paliekot audumos, fosfāti nonāk kontaktā ar cilvēka ādu un var izjaukt tās dabisko skābju-sārmu
līdzsvaru, izraisīt iekaisumus un niezi. Ja cilvēkam ir jutīga āda, kurai ir tendence uz bojājumiem,
tad fosfāti var veicināt dažādu toksisku vielu nokļūšanu ādā.

Ideāli produkti ģenerālās tīrīšanas veikšanai:
Koncentrēts veļas pulveris saglabā audumu spilgtumu un
efektīvi iedarbojas temperatūrā
no 30 līdz 95 grādiem. Ātri tiek
galā ar netīrumiem un lieliski
izskalojas:
 Koncentrēts veļas pulveris
vilnai un delikātiem audumiem
no "Dom Faberlic" līnijas;
 Koncentrēts veļas pulveris
krāsainai veļai no "Dom
Faberlic" līnijas 800 g;
 Koncentrēts veļas pulveris –
universālais no "Dom Faberlic"
līnijas 800g.

Skābekļa traipu tīrītājs Extra Oxy ekoloģiska formula ar aktīvo skābekli
un biofermentiem izņem ne tikai
svaigus, bet arī ieēdušos traipus,
piešķir veļai svaigumu un piemērots
bērnu apģērbu mazgāšanai. Ar šī
līdzekļa palīdzību jūs varēsiet attīrīt
virtuves virsmas, termosus un
tējkannas no nepatīkamā aplikuma.

Dažādi veļas kondicionieri - padara lietas un apģērbus
nepārspējami maigus; unikālās mikrokapsulas piešķir
apģērbam patīkamu aromātu; atvieglo pat biezu audumu
gludināšanas procesu; noņem statisko elektrību; mazina
audumu nonēsāšanos, tādējādi palielinot iecienītā apģērba
kalpošanas ilgumu; neizraisa alerģiju un ādas kairinājumu.
Garantē ekonomisku izlietojumu: 1 iepakojums paredzēts
25-30 mazgāšanas reizēm.

Virtuves ziepes - paredzētas roku, kā arī virtuves piederumu mazgāšanai (virtuves dēlīši, veltnīši),
pilnībā novērš aromātus, kas paliek pēc ēdiena pagatavošanas. Pateicoties patentētajai
tehnoloģijai, vienā mirklī pilnībā novērš nepatīkamus un asus aromātus, tādus kā, piemēram, zivis,
ķiploki, sīpoli, jēla gaļa, garšaugi un citus spēcīgus aromātus, kā arī tabakas dūmus. Maigi un
efektīvi attīra rokas no netīrumiem un taukiem, kas palikuši pēc ēdiena pagatavošanas, pat aukstā
ūdenī. Nekairina un nesausina roku ādu, pH neitrālas.

Ļoti ekonomiskas: 1 iepakojums paredzēts līdz 250 lietošanas reizēm.

Līdzeklis trauku mazgāšanai - koncentrētais gēls izveido noturīgas, apjomīgas putas, ātri izšķīdina
taukus un neatstāj švīkas pat uz kristāla glāzēm. Koncentrēts trauku mazgāšanas līdzeklis ar augu valsts
izcelsmes mazgājošajām sastāvdaļām maksimāli efektīvi un droši noņem jebkurus netīrumus no trauku
virsmas un galda piederumiem. Līdzekļa sastāvā iekļauti bioenzīmi, kas palīdz efektīvi notīrīt pat
visnoturīgākos un sarežģītākos netīrumus bez mērcēšanas.

Tīrīšanas līdzeklis
vannas istabai piemērots emaljētām un
akrila vannām, kā arī
dušas kabīnēm, izlietnēm
un flīzēm. Līdzeklis
noņem netīrumus, likvidē
ziepju atstātās "pēdas",
kaļķa nogulsnes, izšķīdina
ūdens akmens un rūsas
nogulsnes, piešķir
virsmām spīdumu bez
beršanas ar īpašu, šim
nolūkam paredzētu birsti.
Neskrāpē un nebojā
emalju.

Efektīvs tualetes podu
tīrīšanas līdzeklis nesatur abrazīvus
komponentus, neskrāpē
virsmas. Likvidē
ieēdušos netīrumus,
kaļķakmens nogulsnes
un rūsu. Piemīt
antibakteriāla iedarbība.
Novērš nepatīkamas
smakas, atstāj patīkamu,
svaigu aromātu. Izveido
aizsargplēvi, kas novērš
netīrumu veidošanos.

Tīrīšanas līdzeklis
cepeškrāsnīm un
plītīm - piemērots
jebkura veida metāla,
keramikas un stikla
keramikas plītīm.
Attīra grilus, režģus,
stikla cepeškrāsnis
bez liekām pūlēm:
vienkārši uzklājiet
līdzekli un ļaujiet tam
iedarboties dažas
minūtes. Pēc tam
noslaukiet virsmu ar
mitru sūkli.

Līdzeklis stiklu un
spoguļu tīrīšanai un
mazgāšanai efektīvi noņem
traipus no stikla un
spoguļu virsmām.
Viegli noņem
netīrumus un pirkstu
nospiedumu pēdas.
Aizsargā no
putekļiem un piešķir
spīdumu. Neatstāj
svītras un
plankumus.

Universālais antibakteriālais
līdzeklis - sastāvā ietilpst īpaši
aktīvs komponents, kura
izmantošana ne tikai atļauta, bet
pat ieteicama medicīnas iestādēs,
bērnudārzos un sabiedriskās
ēdināšanas uzņēmumos. Ieteicams
lietot vannas istabas, virtuves un
virtuves priekšmetu, dzīvojamo
telpu un mājdzīvnieku turēšanas
vietu, kā arī apavu apstrādei.
Līdzeklis ir nekaitīgs cilvēkiem un
dzīvniekiem, neaizstājams
līdzeklis masveida respiratoro
saslimšanu periodā, kā arī tā ir
neaizstājama lieta ceļojumu un
izbraucienu laikā.

Mikrošķiedras lupatiņas - jūsu ērtību
nodrošināšanai mēs piedāvājam dažāda
veida lupatiņas: biroja tehnikas un stikla
tīrīšanai, kā arī universālo variantu. Šādas
lupatiņas neatstāj švīkas un auduma
daļiņas, lieliski noslaukot netīrumus.

AROMATERAPIJA jūsu mājai!
Izsmidzināms, aromatizēts ūdens –
gaisa atsvaidzinātājs - sastāvā iekļautas
tikai kosmētiskas vielas, tāpēc tas ir
nekaitīgs un ekoloģisks. Izsmidzināmais
līdzeklis efektīvi novērš nepatīkamus
aromātus, ātri piepildot telpu ar
patīkamiem aromātiem. Izsmidzināmais
līdzeklis lieliski mitrina gaisu un palīdz to
attīrīt no putekļiem. Īpašais izsmidzinātājs
nodrošina efektīvu iedarbību jau pēc
pirmās uzspiešanas reizes. Pateicoties
nekaitīgajai formulai to var lietot
pastāvīgai patīkama aromāta saglabāšanai
mājās, lai piešķirtu spilgtu noskaņojumu
automobilī vai vieglu svaiguma efektu
audumiem.

Daži padomi saistībā ar mājokļa uzkopšanai paredzētās
kosmētikas lietošanu:
Noteikums Nr.1. Uzmanīgi lasiet etiķetes!
Noteikums Nr.2. Izmantojiet produktu tikai tam paredzētos nolūkos!
Noteikums Nr.3. Ievērojiet dozējumu!
Noteikums Nr.4. Nesajauciet kopā dažādu ražotāju līdzekļus!
Noteikums Nr.5. Nelietojiet līdzekļus uz karstām virsmām!
Noteikums Nr.6. Uzmanīgi izlasiet lietošanas ieteikumus, kas norādīti uz Jūsu interjera priekšmeta,
sadzīves tehnikas un apģērba etiķetēm!

Atcerieties šīs lietas, lai Jūsu mājoklis vienmēr būtu visdrošākajā un mājīgākajā vietā uz pasaules!

e-pasts: faberliceuropa@gmail.com
dacerune@hotmail.com

Piereģistrēties Jūs varat, aizpildot anketu mājaslapā
www.faberliceuropa.com

