


Naturalne środki czyszczące dla Twojego domu



Rozpocznij przygodę
z naturalnymi
środkami czyszczącymi
Nefy Natural

DZIAŁAJ

MIESZAJ

DOBIERAJ



Naturalne środki czyszczące można przygotować mieszając
w różnych proporcjach i kombinacjach
6 naturalnych składników:

Soda oczyszczona gospodarcza

Soda kalcynowana gospodarcza

Kwasek cytrynowy gospodarczy

Mydło w proszku gospodarcze

Ocet 14% skoncentrowany gospodarczy

Olejek Eteryczny 100% naturalny

Z pozoru proste składniki po zmieszaniu w odpowiednich kombinacjach zyskują
zastosowanie niezbędne przy codziennych pracach domowych. 



Dlaczego warto przygotować
naturalne środki czystości w domu?

Dla naszego zdrowia

samodzielne komponowanie produktów gospodarstwa domowego jest

znacznie bardziej korzystne dla zdrowia

Mamy wpływ na skład

ochrona przed alergiami własnymi i dzieci, świadomie nie używamy

związków chemicznych, które często bywają chorobotwórcze

Dla nauki i zabawy

samodzielne komponowanie środków czyszczących zachęca do

odkrywania nowych zastosowań i eksperymentowania

Dla ochrony środowiska

naturalne środki nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Wiele ze

składników jest biodegradowalnych, nie zagrażających naturze



Naturalny, delikatny proszek NEFY Natural
2 saszetki x 100 g Sody Oczyszczonej

2 saszetki x 70 g Mydła Szarego

1 saszetka x 70 g Sody Kalcynowanej

½ saszetki x 70 g Kwasku Cytrynowego

15 kropli Olejku Eterycznego lawendowego

Dlaczego warto przygotować
naturalne środki czystości w domu?

Większa wydajność = oszczędność pieniędzy
komponowanie własnych środków czyszczących bardziej wydajne, a przez to

tańsze niż zakup markowych środków

Przykład 1: naturalny proszek do prania jest ok. 30% tańszy od proszku przemysłowego



Dlaczego warto przygotować
naturalne środki czystości w domu?

Większa wydajność:

Naturalne tabletki do zmywarki NEFY Natural
6 saszetki x 70 g Sody kalcynowanej

2 saszetki x 70 g Kwasku cytrynowego

1 szklanka soli
1 szklanka wody

Przykład 2: naturalne tabletki do zmywania są ok. 50% tańsze od tabletek przemysłowych



Dlaczego warto wybrać Nefy Natural?  

Wygodne opakowanie

SASZETKA
każdy składnik konfekcjonowany jest wygodną saszetkę, co gwarantuje następujące korzyści

_ wygodne przechowywanie

_ zabezpieczone przed zbrylaniem

_ odważona ilość składnika – dokładnie tyle ile jest potrzebne do przygotowania danego naturalnego środka czyszczącego

_ dokładny opis – każda saszetka jest oznaczona nazwą i zastosowaniem. Nie ma możliwości pomieszania składników

KARTON
_ karton opatrzony jest oprawą marketingową.

_ zaznaczone są na nim przykładowe przepisy dot. każdego składnika

oraz pozostałe składniki z oferty co pozytywnie wpływa na sprzedaż crossową
_ umożliwia insert wkładki z przepisami w każdym opakowaniu



Poznaj nasze produkty



Mydło Szare

WŁAŚCIWOŚCI ZASTOSOWANIE

_ do prania tkanin

_ do mycia naczyń

_ do usuwania plam

_ do zwalczania insektów i roztoczy

_ zmiękcza wodę

_ posiada właściwości antybakteryjne

_ usuwa zabrudzenia po trawie, tłuszczu, krwi,

czekoladzie.

_ nie odbarwia koloru

_ delikatny dla tkaniny

_ właściwości owadobójcze

_ PROSZEK DO PRANIA

_ PŁYN DO MYCIA NACZYŃ

_ ŚRODEK DO USUWANIA PLAM

_ ŚRODEK CZYSZCZĄCY LODÓWKI

Gospodarcze



W pudełku

4 saszetki x 70 g



Kwasek Cytrynowy

_ doskonale rozpuszcza kamień

_ usuwa nieprzyjemny zapach

_ wzmacnia działania proszku do prania

_ usuwa plamy i chroni ubrania przed szarzeniem

_ rozpuszcza tłuszcz i resztki jedzenia

_ nabłyszcza

_ odświeża powietrze

_ jest wyjątkowo skuteczny i bardzo łagodny 

WŁAŚCIWOŚCI ZASTOSOWANIE

_ do usuwania kamienia z urządzeń AGD

_ do usuwania grubego osadu z kamienia z armatury i ceramiki

_ do przetykania rur i toalet

_ jako dodatek do proszku do prania

_ do płukania tkanin

_ do usuwania osadu po kawie czy herbacie

_ do usuwania zacieków i przebarwień na zlewozmywakach

i umywalkach

_ do nabłyszczania sztućców, szklanek, kieliszków itp.

_ PŁYN DO MYCIA NACZYŃ

_ PROSZEK DO PRANIA

_ TABLETEK DO CZYSZCZENIA TOALET

_TABLETEK DO ZMYWAREK

_ODKAMIENIACZA

Gospodarczy



W pudełku

4 saszetki x 70 g



WŁAŚCIWOŚCI ZASTOSOWANIE

Soda Oczyszczona

_ nie jest szkodliwa dla organizmu człowieka

_ doskonale czyści fugi, lodówkę, łazienkę

_ neutralizuje nieprzyjemne zapachy

_ odświeża

_ wybiela

_ nie rysuje powierzchni

_ jest całkowicie biodegradowalna

_ rozkłada się już w temp. powyżej 60°C.

_ do czyszczenia sprzętów AGD, blatów i mebli

_ pochłania nieprzyjemne zapachy z lodówki, dłoni, desek do

krojenia, zmywaków do mycia, szaf, odkurzacza

_ zapobiega rdzewieniu

_ działa wybielająco na tkaniny

_ do mycia armatury łazienkowej oraz glazury i terakoty

_ do odświeżania dywanów, tapicerki, materacy, łóżeczek

dziecięcych, fotelików samochodowych

_ usuwa nieprzyjemne zapachy z kuwety i posłania zwierzaków

_ PROSZEK DO NEUTRALIZACJI ZAPACHÓW

_ PROSZEK DO PRANIA

_ MLECZKO DO CZYSZCZENIA ZABRUDZEŃ

_ PŁYN DO CZYSZCZENIA ZMYWAKÓW I ŚCIERECZEK

Gospodarcza



W pudełku

4 saszetki x 100 g



Soda Kalcynowana

WŁAŚCIWOŚCI ZASTOSOWANIE

_ jest doskonałym środkiem wybielającym do 
prania

_ doskonale zmiękcza wodę

_ neutralizuje nieprzyjemne zapachy

_ pochłania wilgoć

_ usuwa najbardziej uporczywe plamy

(smar, wosk, szminka, sadza, wino, kawa, etc.)

_ zwiększa efektywność prania 

_ do mycia trudnych zabrudzeń

_ do odplamiania

_ do prania (zarówno kolorowych jak i białych tkanin)

_ do mycia naczyń w zmywarkach (proszek i tabletki do zmywarki)

_ TABLETKI DO ZMYWARKI

_ PŁYN DO MYCIA NACZYŃ

_ PROSZEK DO PRANIA

_ PASTA DO CZYSZCZENIA ZABRUDZEŃ

_ ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO DESEK DO KROJENIA 

Gospodarcza



W pudełku

4 saszetki x 70 g



Zestaw Saszetek

ZESTAW 4 SASZETEK

- Mydło Szare Gospodarcze 70 g

- Kwasek Cytrynowy Gospodarczy 70 g
- Soda Oczyszczona Gospodarcza100 g

- Soda Kalcynowana Gospodarcza 70 g

Idealny na początek, aby przetestować 

produkty i samodzielnie wypróbować 

kilka przepisów 

_ PROSZEK DO PRANIA

_ PŁYN DO MYCIA NACZYŃ

_ ŚRODEK DO USUWANIA PLAM

_ ŚRODEK CZYSZCZĄCY LODÓWKI

_ TABLETKI DO CZYSZCZENIA TOALET

_ TABLETKI DO ZMYWAREK



W pudełku

3 saszetki x 70 g

1 saszetka x 100 g



Ocet 14%

_ zmiękcza wodę

_ odtłuszcza

_ skutecznie odkamienia

_ usuwa osad wapienny

_ pochłania nieprzyjemne zapachy

_ doskonale czyści

_ delikatny dla tkaniny

_ do płukania tkanin

_ do usuwania plam

_ do odkamieniania

_ do udrożniania rur

_ do czyszczenia sprzętów AGD

_ do usuwania osadów z armatury

_ PŁYN DO PŁUKANIA TKANIN

_ UDRAŻNIACZ DO RUR

_ PŁYN CZYSZCZĄCY ZMYWARKĘ

_ PREPARAT DO ODKAMIENIENIA ARMATURY

_ ŚRODEK CZYSZCZĄCY BLATY KUCHENNE

WŁAŚCIWOŚCI ZASTOSOWANIE

Skoncentrowany gospodarczy



Butelka z atomizerem 500 ml



Olejek Eteryczny

_ nadaje piękny zapach

_ doskonale odświeża powietrze

_ posiada właściwości antyseptyczne

_ niweluje nieprzyjemne zapachy

_ delikatny dla tkanin

_ do prania tkanin

_ do płukania tkanin

_ do mycia naczyń

_ do mycia podłóg

_ do czyszczenia toalet

_ do odświeżenia pościeli

100% naturalny

_ TABLETKI DO PRANIA

_ PŁYN DO MYCIA NACZYŃ

_ PŁYN DO MYCIA PODŁÓG

_ MGIEŁKA DO POŚCIELI

_ TABLETKI DO CZYSZCZENIA TOALETDELIKATNY

DLA TKANIN

NADAJE 

PIĘKNY ZAPACHLAWENDOWYCYTRYNOWY

Zapachy:

WŁAŚCIWOŚCI ZASTOSOWANIE



Butelka 10 ml



Wypróbuj naturalne przepisy



15 kropli Olejku Eterycznego lawendowego
Nefy Natural

Naturalny, delikatny proszek do prania

2 saszetki Mydła Szarego
Nefy Natural

Sposób użycia: Przesyp zawartość saszetek do

pojemnika i dokładnie wymieszaj. Użyj 1 łyżki stołowej

mieszanki na jedno pranie. Po użyciu szczelnie zamknij

pojemnik z produktem.

2 saszetki Sody Oczyszczonej
Nefy Natural

1 saszetka Sody Kalcynowanej
Nefy Natural

1/2 saszetki Kwasek Cytrynowy
Nefy Natural



Naturalne tabletki do zmywarki

3 saszetki Sody Kalcynowanej 

Gospodarczej Nefy Natural

Sposób użycia: Do miski wsypujemy wszystkie 

składniki i dokładnie je mieszamy do momentu, 

kiedy preparat zacznie się pienić. Taką miksturę 

przekładamy do foremek lodu, mocno ją 

dociskając. Foremki pozostawiamy na noc, by 

kostki mogły dokładnie wyschnąć. Po 

wyschnięciu przekładamy je np. do słoika. Na 

jeden cykl zmywania wystarczy jedna tabletka. 

Przydatność gotowych tabletek wynosi ok. 2 

miesiące.

125 ml soli

125 ml wody 

1 saszetka Kwasku Cytrynowego 

Gospodarczego Nefy Natural



¼ saszetki Sody Oczyszczonej Gospodarczej
Nefy Natural

Sposób użycia: Do butelki wlej wodę i dodaj pozostałe 

składniki. Po dokładnym wymieszaniu użyj ściereczki do 

umycia lodówki. Jeśli wewnątrz natkniemy się na 

bardziej uporczywe zabrudzenia warto posypać je sodą 

oczyszczoną i odczekać parę minut. Zabrudzenia 

zostaną zmiękczone i z łatwością je usuniemy.

¼ saszetki Mydła Szarego Gospodarczego

Nefy Natural

500 ml wody

Naturalne czyszczenie lodówki



150 ml Octu 14% Gospodarczego

Nefy Natural

Sposób użycia: Wymieszajmy ze sobą odmierzoną 

ilość składników. Przelej przygotowany płyn do 

butelki ze spryskiwaczem. Preparat jest już gotowy 

do użycia. Teraz wystarczy spryskać powierzchnię 

lustra lub szyby a następnie wytrzeć ją ściereczką, 

aż uzyskamy pożądany efekt. Mieszankę możemy 

używać nawet przez kilka tygodni.

5 kropli Olejku Eterycznego 

Cytrynowego Nefy Natural

250 ml wody

Naturalny płyn do mycia szyb i luster



Dziękujemy za uwagę


