SunSmile® és SunBright® tremékek

SunSmile® Fürtös-bogyós gyümölcsmosó
(Fruit & Vegetable Rinse)
A SunSmile® Fürtös-bogyós gyümölcsmosó a Sunrider egyedülálló
terméke. Ön nyugodt lehet: használatával az elfogyasztott gyümölcs- és
zöldségfélék tiszták és biztonságosak lesznek! Aktív hatóanyagai
lemossák a káros anyagokat, növényvédő, rovarirtó- és egyéb
vegyszermaradványokat, közömbösítik a baktériumokat, gombákat és
más kártevőket.
Elsődleges tisztító hatású hatóanyaga a decil-poliglükóz, amely kukoricalisztből és kókuszolajból kerül kivonásra. Ez egy biológiailag lebomló
anyag.Tartalmaz természetes eredetű, híg hidrogén-peroxid-oldatot is, amely használat
után vízre bomlik. Ez egy oxidálószer, amely elpusztítja a gyümölcsön, zöldségen lévő
baktériumokat és egyéb mikroorganizmusokat.
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Természetes alapanyagú alkotórészei a szervezet optimális egyensúlyához igazítva
minden káros anyagtól megtisztítják a gyümölcsök és zöldségek felszínét, sőt,
bizonyos mértékben a felszín alatti részeket is.
Elég a gyümölcsmosó oldatában megmosni a gyümölcsöket és zöldségeket; mivel
természetes és biológiailag lebomló anyagokból készült, nem viszünk fel újabb
mérgeket, és nem feltétlenül szükséges utána tiszta vízzel leöblíteni magát a gyümölcsmosó folyadékot.
Ha vásárlás, illetve saját termésből történő szedés után közvetlenül megmossuk vele
a gyümölcsöket és zöldségeket, majd megszárítjuk őket, sokkal tovább megőrzik
frissességüket.
A szőlőről, a brokkoliról és más növényekről is látványosan eltávolítja a viaszos fedőréteget, amit egyszerű vizes mosással lehetetlen lemosni.
Saját testünkön közvetlenül a kívánt területeken töményen alkalmazva tapasztalatok
szerint rendkívül hatékony a bőr-, láb- és körömgomba ellen.
Vérző seb fertőtlenítésére is kiválóan alkalmas. Ilyenkor habzik és kicsit csíp is; ez az
oxigéntermeléssel járó intenzív oxidációs folyamatokat jelzi.
Hígítva szájöblítésre, töményen pedig fogkefe, bizonyos konyhai eszközök és WCkagyló fertőtlenítésére is alkalmas.
Oldata használható növények természetbarát permetezésére is.

Felhasználási javaslat:
Keverjen el egy kupak (5 ml; a nagy flakonnál a belső kupak) SunSmile® Fürtös-bogyós gyümölcsmosót 3-4 liter
vízben, és helyezze bele a gyümölcsöket, zöldségeket 1-2 percre. Viaszos fedőréteg eltávolításához az áztatást
folytassa legalább 5 percig! Utána szárazva törölve a gyümöcs, zöldség közvetlenül fogyasztható, vagy
eltehető későbbi fogyasztásra.
Készült víz, decil-poliglükóz, benzoinkivonat és hidrogén-peroxid felhasználásával.

#310904 475 ml
#310902 30 ml

