
10X Termékcsalád



KICSI, DE MEGLEHETŐSEN HATÉKONY!

A világ első szennyvízből készült újrahasznosított tisztítószerei most 10X jobbak!

 2021-ben a CYCLE piacra dobta a 10X (Koncentrátum) Termékcsaládot,  amely tízszer 
erősebb, mint a használatra kész termékek. A vásárlók a koncentrátumokat online kompakt, 
50 ml-es utántölthető kiszerelésben szállítva vásárolják meg, így a termék CO2 lábnyoma 
jelentősen kisebb, mint más hagyományos tisztítószereké. Az oldat csapvízzel való hígításával 
egy erőteljes, nem mérgező és teljesen természetes tisztítószer készíthetó mindössze 20 
másodperc alatt.  

 Ez az egyedülálló koncentrátum technológia több mint 85%-kal csökkenti a termék 
tömegét, ezáltal jelentősen csökkenti a szállítás során a szén-dioxid-kibocsátást. Még jobb, 
hogy a 10X 25%-kal olcsóbb, mint a használatra kész termékek, így az ügyfelek pénzt takarítanak 
meg.



10X FENNTARTHATÓBB
A fenntarthatóság nem csak a csomagolásról szól – számít, hogy mi van a palackban. A 
CYCLE 10X nemcsak újrahasznosítható, 100%-ban újrahasznosított műanyag palackokba van 
csomagolva újrahasznosítható alumínium kupakkal ellátva, de ami még ennél is fontosabb, 
kulcsfontosságú összetevői szennyvíz újrahasznosításából készülnek. 

A koncentrátumok elkészítése 
nem vesz igénybe több, mint 
20 másodpercet!

Csak fel kell töltened a CYCLE 
tisztítószeres flakonodat 450 
ml vízzel. 

Majd add hozzá az 50ml-es 
koncentrátumot. Zárd le a 
palackot, és óvatosan rázd fel!

Már készen is van! Kezdődhet 
a takarítás!



A KÖRFORGÁS VÍZIÓJA
A CYCLE nevéhez hűen 10X termékek kulcsfontosságú, újrahasznosított összetevőit a 
CYCLE saját gyártóüzemében állítják elő megújuló hő és villamos energia felhasználásával. 
Ezek az összetevők fermentálással és desztilállással szennyvízből előállított ecetsav, víz és 
egyéb savak. Az újrahasznosított alapanyagokon túl csak teljesen természetes szappant (a 
szennyeződések és szennyeződések leküzdésére) ), illóolajokat (nem szintetikus illat elérése 
érdekében) és citromsavat adnak hozzá. A CYCLE 10X 5 változatban elérhető: fürdőszobai, 
univerzális, univerzális és üvegtisztító és WC-tisztító kapható.

A CYCLE víziója, hogy körforgásos módon biztosítsa  számodra az otthonod tisztaságát, 
különösen akkor, amikor a fenntartható termékek piaca gyorsan növekszik, és a COVID utáni 
digitális vásárlások száma rohamosan nő.


