
SOLUȚII IGIENIZANTE PENTRU CURĂȚAREA ȘI SPĂLAREA 
LEGUMELOR, FRUCTELOR, JUCĂRIILOR ȘI A 

ACCESORIILOR/SUPRAFEȚELOR



Înainte de spălarea cu apă

După spălarea cu apă

Zoom de 40x pe suprafața unei zmeure

De ce este important să spălăm legumele și fructele?

De ce să nu spălăm fructele și legumele cu săpun sau detergent de vase?

Ce oferim?

- Fructele și legumele, culese din majoritatea culturilor trebuie 
curățate foarte atent înainte de consumarea lor. 
Spălarea acestora nu este suficientă (a se vedea poza din stânga)

- Produsele clasice de uz casnic conțin chimicale nocive pentru digestie.
Acestea nu sunt îndepărtate complet din legume și fructe, îndeosebi
din diverse sortimente de varză, salate și verdețuri.

- Compoziția diverșilor detergenți pentru spălarea fructelor și legumelor
trebuie sa fie sigură dar nu doar pe etichetă. În acest moment pe piață
nu există forte multe variante de a asigura o spălare 100% sigură.

- Soluția igienizantă pentru spălarea fructelor și legumelor are un rol
igienizant maxim și este absolut sigură pentru a fi folosită ca un produs
multifuncțional. Aceasta poate fi folosită pentru spălarea verdețurilor,
legumelor, fructelor crude sau confiate și a ouălor. De asemenea poate fi 
folosită si pentru tratarea suprafețelor din bucătărie! 

2CLEAN - SOLUȚIE IGIENIZANTĂ PENTRU CURĂȚAREA ȘI SPĂLAREA LEGUMELOR ȘI FRUCTELOR



Produs multifuncțional sigur pentru spălarea legumelor, 
fructelor dar și a ouălor. Conține 100% surfactanți naturali 
bazați pe acizi din legume și plante dar și acid lactic

Conține 99.5% ingrediente de origine naturală

Nu conține conservanți, coloranți sau parfum

După folosire se înlătură 100% prin spălare de pe produse sau 
suprafețe

Extractul de Aloe Vera înlătură disconfortul asupra pielii 
mâinilor (senzația de uscare, peeling) care se produce în mod 
normal după contactul pielii cu detergenții obișnuiți

2Clean Soluție igienizantă pentru spălarea 
Legumelor, fructelor și ouălor, 400 ml
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De ce avem nevoie de un tratement special pentru jucăriile copiilor
dar și a suprafețelor care pot fi atinse de către copii?

- Curățenia camerelor și a suprafețelor este de o importanță maximă atunci când
acolo trăiește și un copil. Dar nu toată lumea știe că jucăriile copiilor și accesoriile
trebuie spălate cel puțin o dată pe săptămână.

- În cazul sugarilor sau copiilor care sunt in plina eruptie dentara, tratamentul igienic
trebuie aplicat zilnic

- Un număr mare de microbi patogeni și viruși se strâng peste jucăriile copiilor și pe
suprafețele atinse de aceștia. De aceea o atenție specială trebuie avută la curățenie

De ce să nu spălăm jucăriile copiilor cu săpun sau cu alte produse personale de igienă?

- Produsele normale pentru adulți conțin un număr mare de surfactanți, 
majoritatea dintre aceștia fiind agresivi și putând dăuna pielii sensibile a copiilor

- Copii introduc deseori jucăriile în gură iar reziduurile din săpun sau alți detergenți 
pot intra în sistemul digestiv al copilului și să cauzeze efecte neplăcute
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Conține 99.5% ingrediente de origine naturală

Produs absolut sigur și multifuncțional

Produs potrivit pentru spălarea jucăriilor și accesoriilor fabricate 
din cauciuc, plastic, silicon (inclusiv suzete), a scaunelor înalte și a 
meselor unde se servește hrana copiilor, precum și a suprafețelor 
din lemn, sticlă sau metal

Contine agenții activi: acidul citric și acidul lactic – ingrediente 
antiseptice și conservanți naturali. 
Produsele nu conțin conservanți artificiali.

Se înlătură 100% prin spălare de pe toate suprafețele

Nu conțin conservanți, coloranți sau parfum

2Clean Soluție igienizantă pentru spălarea 
jucăriilor și accesoriilor, 400 ml
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