


Produse de curățare naturale pentru casa ta  



Începeți-vă aventura
cu produse de 
curățare naturale
Nefy Natural



Produsele naturale de curățare pot fi preparate prin 

amestecarea a 6 ingrediente naturale în diferite proporții 
și combinații:

Săpun de casă de uz casnic

Acid citric de uz casnic

Bicarbonat de sodiu de uz casnic

Sodă calcinată de uz casnic

Oțet 14% de uz casnic concentrat

Ulei esențial 100% natural

Aceste ingrediente de bază, după amestecarea în combinații adecvate, pot fi aplicate
conform necesităților pentru treburile casnice, de zi cu zi.



Care sunt avantajele fabricării produselor
naturale de curățat acasă?

Protejarea sănătății noastre

fabricarea produselor de curățare pe cont propriu este benefică pentru sănătatea
noastră

Controlul ingredientelor

protejându-ne pe noi și copiii noștri împotriva alergiilor, prin eliminarea intenționată a 
utilizării substanțelor chimice, care sunt adesea patogenne

Învățare și joacă

pregătirea produselor de curățare pe cont propriu declanșează dorința de a 
experimenta și de a descoperi noi utilizări

Protejând mediul înconjurător

produsele naturale nu au un impact negativ asupra mediului, multe ingrediente sunt
biodegradabile și nu dăunează mediului



Pudră de spălare naturală, delicată Nefy Natural

2 plicuri x 100 g Bicarbonat de sodiu de uz casnic

2 plicuri x 70 g Săpun de casă de uz casnic

1 plic x 70 g Sodă calcinată de uz casnic

½ plic x 70 g Acid citric de uz casnic
15 picături de Ulei esențial de lavandă

Care sunt avantajele fabricării produselor
naturale de curățat acasă?

Eficiență mai bună = Costuri reduse
Realizarea propriilor produse de curățare este mai eficientă, prin urmare, mai 

ieftină decât cumpărarea produselor de marcă

Exemplul 1: comparând detergentul de spălare ecologic pentru 80 de spălări cu detergent 
de spălare obișnuit pentru 80 de spălări, arată că puteți economisi până la 50%.



Care sunt avantajele fabricării produselor
naturale de curățat acasă?

Eficiență mai bună: 

Tablete Eco Nefy Natural pentru mașină de spălat 

vase

4 plicuri x 70 g Bicarbonat de sodiu de uz casnic

2 plicuri x 70 g Acid citric de uz casnic

1 pahar de sare de masă neiodată
1 pahar de apă

Exemplul 2: comparând  37 de comprimate ecologice pentru mașina de spălat vase cu 37 de 

tablete obișnuite pentru mașina de spălat vase, arată că puteți economisi până la 30%



De ce să alegi Nefy Natural?  

Ambalaje comode

PLIC
Fiecare ingredient este ambalat într-un plic ușor de utlizat, care asigură următoarele beneficii:

- depozitare la îndemână

- previne formarea de bulgări
- dimensiunea plicului este personalizată în funcție de cerințele de pregătire a unui anumit produs 

natural de curățare

- descriere precisă , fiecare plic este marcat cu numele și utilizarea sa, ceea ce previne riscul greșirii 
ingredientelor

CUTIE

In fiecare cutie puteti găsi:

- exemple de rețete pentru ingredientul cumpărat

- detalii despre utilizarea tuturor ingredientelor din gamă



Descoperă produsele noastre



În cutie

4 plicuri x 70 g



Săpun de casă

PROPRIETĂȚI APLICAȚII

- spălarea țesăturilor

- înmuierea țesăturilor

- spălarea vaselor

- îndepărtarea petelor

- combate insectele și acarienii

- dedurizează apa

- proprietăți antibacteriene

- îndepărtează petele de iarbă, grăsime, sânge și
ciocolată

- previne decolorarea

- pentru țesături sensibile

- proprietăți insecticide

- DETERGENT
- DETERGENT LICHID
- SOLUȚIE DE OMORÂT INSECTE 
- BALSAM LICHID PENTRU ȚESĂTURI

De uz casnic



În cutie

4 plicuri x 70 g



Acid Citric

- soluție excelentă pentru detartrare

- îndepărtează mirosurile neplăcute

- crește eficacitatea spălării

- îndepărtează petele 

- împiedică îmbătrânirea hainelor

- dizolvă grăsimile și deșeurile alimentare

- oferă strălucire suprafețelor

- împrospătează aerul

PROPRIETĂȚI APLICAȚII

- îndepărtarea calcarului de pe aparatele de uz casnic

- îndepărtarea reziduurilor dure de calcar (fitinguri, ceramică)

- deblocarea țevilor de scurgere și a toaletelor

- componentă suplimentară pentru detergent

- îndepărtarea reziduurilor de ceai și cafea

- îndepărtarea petelor de apă

- tacâmuri, pahare, vase strălucitoare

- CURĂȚĂ APARATELE ELECTROCASNICE

- DETARTREAZĂ
- CURĂȚĂ SCURGERILE 
- BALSAM LICHID PENTRU ȚESĂTURI

De uz casnic



În cutie

4 plicuri x 100 g



PROPRIETĂȚI APLICAȚII

Bicarbonat de Sodiu

- excelent pentru curățarea rosturilor, 

frigiderului, băii

- neutralizează mirosurile neplăcute

- împrospătează aerul

- albește

- nu zgârie suprafețele

- în întregime biodegradabil

- temperatura de descompunere - peste 60 °C.

- curățarea electrocasnicelor, blaturilor și a mobilierului, 

accesoriilor pentru baie, gresie și faianță

- eliminarea mirosurilor neplăcute (frigidere, tocătoare, 

chiuvete, dulapuri, aspiratoare, coșuri de gunoi, paturile 

animalelor de companie)

- previnirea ruginii

- albirea țesăturilor

- împrospătarea covoarelor, tapițeriei, saltelelor, pătuțurilor 

pentru copii, scaunelor auto pentru copii

- CURĂȚĂ DEPUNERILE DE PE CHIUVETĂ                                 

- PUDRĂ ELIMNAREA MIROSURILOR
- DETERGENT

- PASTĂ PENTRU CURĂȚAT PETELE

De uz casnic



În cutie

4 plicuri x 70 g



Sodă Calcinată

PROPRIETĂȚI APLICAȚII

- soluție excelentă pentru albirea rufelor

- excelent pentru dedurizarea apei

- elimină mirosurile neplăcute

- absoarbe umezeala

- îndepărtează petele dificile

(grăsime, ceară, ruj, funingine, vin, cafea, etc.)

- crește eficiența în spălarea rufelor

- curățarea sticlei și a oglinzilor

- curățarea podelei

- curățarea și igienizarea băii

- curățarea jucariilor

- spălarea și înmuierea țesăturilor

- spălarea vaselor în mașinile de spălat vase (pulbere și
tablete)

- DETERGENT LICHID 
- DETERGENT PUDRĂ
- SOLUȚIE DE SPĂLAT

De uz casnic



În cutie

3 plicuri x 70 g

1 plic x 100 g



Set de plicuri

SET DE 4 PLICURI

- Săpun de casă de uz casnic 70 g

- Acid Citric de uz casnic 70 g
- Bicarbonat de Sodiu de uz casnic 100 g

- Sodă Calcinată de uz casnic 70 g

Perfect pentru a începe să testați produsele

și să le încercați singuri în câteva rețete.

- DETERGENT, DETERGENT DE VASE

- ÎNDEPĂRTAREA PETELOR
- CURĂȚAREA FRIGIDERULUI 

- TABLETE DE CURĂȚARE A TOALETEI

- TABLETE PENTRU MAȘINA DE SPĂLAT VASE



Recipient cu pulverizator 500 ml



Oțet 14%

- dedurizează apa

- degresează

- detartrează eficient

- îndepărtează calcarul

- absoarbe mirosurile neplăcute

- curațare excelentă

- pentru țesături sensibile

- clătirea țesăturilor

- îndepărtarea petelor

- detartraj

- deblocarea conductelor

- curățarea aparatelor de uz casnic

- îndepărtarea depunerilor de pe fitinguri

- BALSAM DE RUFE
- DEBLOCHEAZĂ CONDUCTELE
- CURĂȚĂ MASINA DE SPĂLAT VASE

- ELIMINĂ CALCARUL
- CURĂȚĂ BLATUL

PROPRIETĂȚI APLICAȚII

De uz casnic



Ulei Esențial

- oferă un parfum frumos

- reîmprospătează perfect aerul

- are proprietăți antiseptice

- elimină mirosurile neplăcute

- pentru țesături sensibile

- spălarea țesăturilor

- clătirea țesăturilor

- spălarea vaselor

- curățarea podelelor

- curățarea toaletelor

- împrospătarea lenjeriilor de pat 

100% natural

- TABLETE PENTRU SPĂLAT
- DETERGENT DE VASE
- LICHID DE CURĂȚARE A PODELEI

- SPRAY PENTRU LENJERIA DE PAT
- TABLETE DE CURĂȚARE A TOALETEI

SENSIBIL CU  

ȚESĂTURILE

OFERĂ UN PARFUM 

PLĂCUTLAVANDĂLĂMÂIE

Fragrances:

PROPRIETĂȚI APLICAȚII



Sticlă 10 ml



Încercați rețete naturale



Pudră de spălare naturală, delicată

2 plicuri de Săpun de casă de uz casnic
Nefy Natural

Instrucțiuni de utilizare : Se toarnă conținutul plicurilor

într-un recipient și se amestecă bine. Utilizați 1 lingură

de amestec pentru o spălare. După utilizare, închideți
bine recipientul.

2 plicuri de Bicarbonat de sodiu de uz casnic
Nefy Natural

1 plic de Sodă calcinată de uz casnic
Nefy Natural

1/2 plic de Acid citric de uz casnic
Nefy Natural

15 picături Ulei Esențial de Lavandă

Nefy Natural



Tablete naturale pentru mașina
de spălat vase

3 plicuri de Sodă calcinată de uz casnic
Nefy Natural

Instrucțiuni de utilizare : Se amestecă ingredientele

într-un castron. Transferați amestecul spumant într-o

formă de gheață și apăsați bine. Se lasă să se usuce

peste noapte și se transferă într-un borcan. Utilizați 1

comprimat pe ciclu de spălare. Tabletele nu conțin un

agent care îmbunătățește strălucirea, deci este o

idee bună să utilizați oțet împreună cu tableta. Se

păstrează într-un borcan sigilat, durata de valabilitate

a comprimatelor gata preparate pentru mașina de

spălat vase este de aproximativ 2 luni.

125 ml de sare de masă

125 ml de apă

1 de plic de Acid citric de uz casnic
Nefy Natural



¼ de plic de Bicarbonat de sodiu de uz casnic
Nefy Natural

Instrucțiuni de utilizare : Se toarnă apă într-o sticlă și
apoi se adaugă ingredientele uscate, amestecând

până se dizolvă. Folosind o cârpă curată, ștergeți
întregul frigider cu preparatul obținut. Petele persis-

tente pot fi îndepărtate prin aplicarea suplimentară

de bicarbonat de sodiu, așteptând câteva minute și
ștergând din nou suprafața cu o cârpă curată.

¼ de plic de Săpun de casă de uz casnic

Nefy Natural

500 ml de apă

Detergent natural pentru curățat frigidere



150 ml de Oțet de uz casnic 14%

Nefy Natural

Instrucțiuni de utilizare : Se amestecă ingredientele

și se toarnă într-o sticlă cu pulverizator. Pulverizați
suprafețele curățate și apoi ștergeți-le cu o cârpă

până când se obține o suprafață curată. Prepa-

ratul poate fi păstrat câteva săptămâni.

5 picături de ulei Usențial de lămâie

Nefy Natural

250 ml de apă

Detergent natural pentru oglinzi și geamuri



Vă mulțumim pentru atenție!


