


Почистващи средства за Вашия дом



Започнете Вашето 
приключение с 
естествените 
почистващи 
препарати Nefy 
Natural

ДЕЙϹТВАЙТЕ

СМЕСВАЙТЕ

ИЗБИРАЙТЕ

СЪСТАВЯЙТЕ
ЕϹТЕСТВЕНИ
ПОЧИСТВАЩИ
ПРЕПАРАТИ



Самостоятелно можете да съставяте естествени 
почистващи препарати. Можете да ги приготвите, като 
смесите 6 натурални съставки в различни пропорции и 
комбинации.

Натриев бикарбонат за битови цели

Натриев карбонат за битови цели

Лимонена киселина за битови цели

Твърд сапун за битови цели

Oцет за битови цели 14%

Етерично масло

На пръв поглед простите съставки, когато се смесват в подходящи пропорции, 
получават приложения, полезни в ежедневните домакински задължения. 



Защо си струва да приготвяте естествени 
препарати продукти у дома?

За нашето здраве

самостоятелното съставяне на домакински продукти е много по-
полезно за здравето

Имаме влияние върху състава

Можем да се предпазим себе си и децата си от алергии, 
съзнателно не използваме химикали, които често са патогенни

За учене и забавление

самостоятелното съставяне на почистващи препарати насърчава 
откриването на нови
приложения и експериментирането

За опазване на околната среда

естествените препарати не оказват отрицателно въздействие върху 
околната среда Много от съставките са биоразградими. Освен това 
не генерираме допълнителни опаковки при закупуване на специален 
почистващ агент.



Мек, натурален прах за пране NEFY Natural
2 сашета x 100 g Натриев бикарбонат

2 сашета x 70 g Твърд сапун

1 сашет x 70 g Натриев карбонат

½ сашет x 70 g Лимонена киселина

15 капки Етерично масло Лавандула

Защо си струва да приготвяте естествени 
препарати продукти у дома?

По-висока ефективност = спестяване на пари
по-ефективно приготвяне на собствени почистващи препарати, а оттук и по-

евтини от купуваните маркови препарати

Пример 1: естественият прах за пране е с около 30% по-евтин от индустриалния прах 
за пране



Защо си струва да приготвяте естествени 
препарати продукти у дома?

По-висока ефективност:

Натурални таблетки за съдомиялна машина

NEFY Natural
6 сашета x 70 g Натриев карбонатj

2 сашета x 70 g Лимонена киселина

125 ml сол

125 ml вода

Пример 2: естествените таблетки за миене са с около 50% по-евтини от индустриалните 
таблетки



Защо си струва да изберете Nefy Natural? 

Удобна опаковка

САШЕТА
всяка съставка е опакована в удобно саше, което гарантира следните предимства

_ удобно съхранение

_ защитен от слепване на топки

_ отмерено количество на съставката - точно толкова е необходимо за приготвяне на дадения естествен 

почистващ препарат

_ подробно описание - всяко саше е означено с наименование и начин на приложение. Няма възможност 

за смесване на съставките

КАШОН
_ кашонът е с нанесена маркетингова рамка

_ върху него са посочени примерни рецепти за всяка съставка и за останалите съставки от офертата, 

което има положителен ефект върху кръстосаните продажби
_ позволява вмъкване на вложки с рецепти във всяка опаковка



Запознайте се с нашите продукти



Твърд сапун

СВОЙСТВА ПРИЛОЖЕНИЕ

_ за пране на тъкани

_ за  миене на съдове

_ за премахване на петна

_ за борба с насекоми и акари

_ омекотява водата

_ има антибактериални качества

_ отстранява замърсявания от трева, мазнини, кръв, 
шоколад

_ не обезцветява

_ нежен към тъканите

_ инсектицидни свойства

_ Препарат за миене на съдове

_ Прах за пране

_ Препарат за отстраняване на петна

_ Натурален почистващ препарат за хладилникI

за битови цели

отстранява 
петна

нежен към 

тъканите

има 

антибактериалн

и качества

омекотява 

водата



в кутия

4 сашета x 70 g



Лимонена киселина

_ отлично разтваря котлен камък

_ отстранява петна

_ усилва действието на праха за пране

_ отстранява петна и предпазва облеклата от 
посивяване

_ разтваря мазнини и остатъци от храна

_ добавя блясък

_ освежава въздуха

_ изключително ефективен и много деликатен 

СВОЙСТВА ПРИЛОЖЕНИЕ

_ за отстраняване на котлен камък от домакински уреди

_ за отстраняване на дебели отлагания котлен камък върху арматура и 

керамика

_ за отпушване на тръби и тоалетни

_ като добавка към праха за пране

_ за изплакване на тъкани

_ за отстраняване на отлагания от кафе или чай

_ за премахване на петна и обезцветяване на мивки

_ за придаване на блясък на прибори за хранене, чаши и др.

_ Препарат за миене на съдове,

_ Прах за пране

_ Таблетка за почистване на тоалетна

_ Таблетка за съдомиялна машина

_ Препарат за отстраняване на варовик

за битови цели

отстранява 
петна

абсорбира 

неприятните 

миризми

освежава отстранява 

петна



в кутия

4 сашета x 70 g



СВОЙСТВА ПРИЛОЖЕНИЕ

Натриев бикарбонат

_ не е вредна за човешкия организъм

_ отлично почиства фуги, хладилници, баня

_ отстранява петна

_ освежава

_ има избелващо действие 

_ абсорбира неприятните миризми

_ напълно биоразградим

_ разтваря се в температура над 60°C

_ за почистване на домакински уреди, плотове и мебели

_ абсорбира неприятните миризми от хладилника, ръцете, 

кухненските дъски за рязане, мивките, шкафовете, 

прахосмукачката

_ предотвратява ръждясването

_ има избелващо действие върху тъканите

_ за миене на арматурата в банята, както и за плочки и теракота

_ за освежаване на килими, тапицерия, матраци, бебешки 

кошари, столчета за кола

_ отстранява неприятната миризма от котешки тоалетни и легла 

за животни

_ Крем за отстраняване на петна

_ Прах за пране

_ Прах за елиминиране на миризмата

_ Течност за почистване на мивки и кърпи

за битови цели

отстранява 
петна

освежава абсорбира 

неприятните 

миризми

отстранява 

петна



в кутия

4 сашета x 100 g



Натриев карбонат

СВОЙСТВА ПРИЛОЖЕНИЕ

_ отличен избелващ препарат за пране

_ отлично омекотява водата

_ отстранява петна

_ абсорбира влагата

_ отстранява най-упоритите петна (грес, 
восък, червило, сажди, вино, кафе и др.)

_ повишава ефективността на прането 

_ за миене на упорити замърсявания

_ отстранява петна

_ за пране (както на цветни, така и на бели тъкани) 

_за  миене на съдове в съдомиялни машини (прах и таблетки 

за съдомиялни)

_ Препарат за миене на съдове

_ Прах за пране

_ Таблетка за съдомиялна машина

_ Паста за отстраняване на петна

_ Почистване на дъски за рязане с натурални 

съставки

за битови цели

отстранява 
петна

абсорбира 

неприятните 

миризми

отстранява 

петна

абсорбир
а влагата



в кутия

4 сашета x 70 g



Комплект сашета

КОМПЛЕКТ ОТ 4 САШЕТА

- Твърд сапун за битови цели 70 g

- Лимонена киселина за битови цели 70 g
- Натриев бикарбонат за битови цели 100 g

- Натриев карбонат за битови цели 70 g

Идеален като начало да тествате продуктите 

и сами да изпробвате няколко рецепти 

_ Таблетка за съдомиялна машина

_ Прах за пране

_ Препарат за отстраняване на петна

_ Натурален почистващ препарат за хладилник

_ Таблетка за почистване на тоалетна

_ Таблетка за съдомиялна машина



в кутия

3 сашета x 70 g

1 саше x 100 g



Oцет 14%

_ омекотява водата

_ обезмаслява

_ ефикасно отстранява котлен камък

_ отстранява варовикови отлагания 

_ отстранява петна

_ отлично почиства

_ нежен към тъканите

_ за изплакване на тъкани

_ за премахване на петна

_ за отстраняване на котлен камък

_ за отпушване на тръби

_ за почистване на домакински уреди

_ за отстраняване на отлагания от арматура

_ Течност за изплакване на тъкани

_ Препарат за почистване на канали

_ Почистващ препарат за съдомиялна машина

_ Отстраняване на варовик от кранове

_ Препарат за почистване на кухненски плотове

СВОЙСТВА ПРИЛОЖЕНИЕ

за битови цели 

отстранява

варовикови 

натрупвания

отлично почиства



бутилка с атомизатор 500 мл



Етерично масло

_ със страхотен аромат

_ отлично освежава въздуха

_ има антисептични качества

_ отстранява петна

_ нежен към тъканите

_ за пране на тъкани

_ за изплакване на тъкани

_ за  миене на съдове

_ за миене на под

_ за почистване на тоалетни

_ за освежаване на спално бельо

100% натурален продукт

_ Таблетка за пране

_ Течност за миене на подове

_ Мъгла за спално бельо

_ Таблетка за почистване на тоалетна

_ Таблетка за праненежен към 
тъканите

със страхотен
аромат

лавандулалимон

Zapachy:

СВОЙСТВА ПРИЛОЖЕНИЕ



бутилка 10 мл



Изпробвайте естествените рецепти 



15 капки Етерично масло Лавандула

Nefy Natural

Мек, натурален прах за пране

2 сашета твърд сапун за битови цели
Nefy Natural

Hачин на употреба: Пресейте съдържанието на

сашето в съд и разбъркайте добре. Използвайте 1

лъжица от сместа за всяко измиване. След

употреба внимателно запечатайте контейнера.

2 сашета натриев бикарбонат за 

битови цели Nefy Natural

1 саше натриев карбонат за 

битови цели Nefy Natural

1/2 саше лимонена киселина за 
битови цели Nefy Natural



Натурални таблетки за 
съдомиялна машина

3 сашета натриев карбонат за 

битови цели Nefy Natural

Hачин на употреба: Смесете съставките в 

купа. Прехвърлете пянообразуващата смес 

във формички за лед и натиснете 

внимателно. Оставете да изсъхне за една 

нощ и прехвърлете в буркан. Използвайте по 

1 таблетка на всяко пране. Таблетките не 

съдържат средство за увеличаване на 

блясъка, така че е добра идея да използвате 

оцет заедно с таблетката. Съхранявайте във 

внимателно запечатан буркан и използвайте 

таблетките в рамките на приблизително 2 

месеца.

125 мл сол

125 мл вода

1 саше лимонена киселина за битови цели
Nefy Natural



¼ саше натриев бикарбонат за битови цели
Nefy Natural

Hачин на употреба: Сипете вода в бутилка и след това 

добавете сухите съставки, като разбърквате до 

разтваряне. С помощта на чиста кърпа избършете 

целия хладилник с препарата. Упоритите петна могат 

да бъдат отстранени чрез допълнително нанасяне на 

натриев бикарбонат, изчакване няколко минути и 

избърсване на повърхността отново с чиста кърпа.

¼ саше твърд сапун за битови цели

Nefy Natural

500 мл вода

Натурален почистващ препарат 
за хладилник



150 мл оцет за битови цели 14%

Nefy Natural

Hачин на употреба: Смесете съставките и ги 

изсипете в бутилка със спрей. Напръскайте 

почистените повърхности и след това избършете 

с кърпа, докато повърхността е почистена. 

Препаратът може да се съхранява няколко 

седмици.

5 капки етерично масло от лимон

Nefy Natural

250 мл вода

Натурален препарат за почистване 
на прозорци и стъкла



Благодаря за вниманиео 


