
BIOLOŠKO ČISTILO NATURELLE SANYOS ZA SANITARIJE Z 

RAZKUŽEVALNIM UČINKOM 

NATURELLE SANYOS je čistilo za sanitarije z razkuževalnim učinkom, 

ki je popolnoma biološko razgradljivo. Z lahkoto očisti ostanke mila, 

vodnega kamna in rje z vseh pralnih površin v kopalnicah, tuš kabinah, kadeh, 

umivalnikih, wc-jih, na armaturah, glaziranih ploščicah, drugem sanitarnem 

pohištvu in jih pri tem ne poškoduje. 

Čistilo odlikuje znak EVROPSKE OKOLJSKE MARJETICE – 

ECOLABEL. 

 

V čem se biološko čistilo NATURELLE SANYOS z evropsko marjetico ECOLABEL 

razlikujejo od ostalih? 

 ne vsebuje sestavin, ki lahko povzročajo raka, poškodujejo gensko zasnovo ali 

zmanjšujejo plodnost, naprav preostalim ne-ekološkim čistilom preprečuje večje 

draženje kože in oči, pojavov alergij ter ostalih tveganj za zdravje, 

 je biološko razgradljivo sredstvo, kar pomeni, da je okolju neškodljivo, 

 evropsko ekološko certificiranje priča o tem, da je bil izdelek testiran v neodvisnih 

laboratorijih, in zagotavlja vsaj tako visoko kvaliteto čistilne sposobnosti kot jo imajo 

navadni izdelki za sanitarije, ki so vodilni izdelki na ne-ekološkem trgu, 

 vsaj 80 % vsake embalaže čistila je mogoče reciklirati 

 znak evropske Okoljske marjetice ECOLABEL se podeli zgolj proizvodom, ki 

zadovoljujejo visoke okoljske standarde ter visoka merila glede uporabnosti. 

Ali ste še zmeraj v dvomih? 

Team podjetja Omega, ki se s prodajo čistil ukvarja že več kot 27 let, je izdelek preizkusil.  

Opažamo, da izdelek dobro očisti umazanijo s tuš kabin, tako s kadi, kakor tudi z armature 

ter pri tem ni agresiven kot večina izdelkov. Priporočamo ga tako profesionalnim 

uporabnikom (večja pakiranja 4 l) kot za gospodinjstva (manjša pakiranja 800 g), ki radi 

čistijo ekološko in odgovorno. Z zavedanjem o majhnem vplivu na okolje in prostor, nas je 

pritegnila tudi uporaba v gospodinjstvih, kjer so tudi majhni otroci.  

Tudi cena izdelka je z ozirom na kvaliteto in varovanje okolja, izredno konkurenčna ne-

ekološkim čistilom. 

Zanimivost: 5% zneska vsakega izdelka Naturelle bo naš dobavitelj Thomil uporabil za nasad 

dreves.  



Omega svetuje: če želite še bolj pomagati okolju pri čiščenju ne uporabljajte tekoče vode in 

čistega koncentrata čistila, ampak lahko gobico potopite v raztopino, kjer upoštevate 

prepisano doziranje: 

• za bolj umazane sanitarije: 25 ml v 5 litrih vode, 
• za bolj umazane sanitarije: 75 ml v 5 litrih vode. 
 
S pravilnim doziranjem varčujete in ob enem varujete naravo. 
 
Primernost: za ročno čiščenje 
Vrednost pH: 3 - 3,5 
Doziranje: 50-150 ml / 10 l vode - za WC školjke koncentrat 
Pakiranje: kanister 4 l ali plastenka z dozirnikom 800 g  

Naj bo Vaše čiščenje ekološko in odgovorno. Izdelek, ki varuje Vas in okolje. 

https://www.youtube.com/watch?v=jjrheP-

nqNc&index=1&list=PLIzqPSxpstTnv9Mpw66K5a6Iv0PFCWzy6 

https://www.youtube.com/watch?v=t-

9AWxAY0xw&list=PLIzqPSxpstTnv9Mpw66K5a6Iv0PFCWzy6&index=40 
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