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NATURAL

nu irită 

ecologic şi adecvat omului 

agenţi vegetali activi

Ecstar
Conştiinţa este importantă pentru Ecstar, nu doar cu privire la 
efi cienţă, ci şi la calitatea cu impact redus asupra mediului şi la 
apartenenţa corporatistă. Credem că singura opţiune rezonabilă 
de a asigura viitorul copiilor noştri este de a realiza un echilibru 
între tehnologia japoneză cea mai avansată, efi cienţă şi 
responsabilitatea pentru mediul ambiant.

Agenţii de curăţare Ecstar

Familia de produse Ecstar cu ingrediente active pe bază de 
plante, nu conţine arome şi aditivi artifi ciali şi se descompun 
uşor microbiologic. Aceasta face ca Ecstar să nu fi e doar un 
agent de curăţare efi cient şi puternic ci şi un produs deosebit de 
ecologic. Obiectivul nostru este să extindem calitatea japoneză, 
caracteristică pentru Ecstar, în direcţia curăţării mediului nostru 
vital, continuând să ne concentrăm pe conştiinţa ecologică, care 
este de o importanţă fundamentală pentru noi. 

Cum funcţionează?

Produsele noastre nu conţin substanţe chimice artifi ciale, în 
principiu nu produc spumă şi nu conţin agenţi de omogenizare. 
Produsele Ecstar au o efi cienţă unică şi se descompun în scurt timp. 
O caracteristică specială este faptul că agentul de curăţare se 
reactivează dacă o suprafaţă tratată cu Ecstar este expusă din 
nou după câteva zile la apă, şi devine din nou efi cient, până se 
descompune complet biologic.

Rezultatele testului de laborator

Un test efectuat de un laborator independent autorizat dovedeşte 
că super-concentratul folosit la Ecstar poate neutraliza diferite 
tulpini de ciuperci şi de bacterii, inclusiv mucegaiul negru şi 
bacteria E-coli, care reprezintă de multe ori cauza afecţiunilor 
de gât. Efectul de descompunere a uleiului este de asemenea 
dovedit de testele de laborator.

Caracteristici principale

Ecstar se concentrează pe păstarea frumuseţii 
Pământului pentru ca şi generaţiile viitoare să se 

poată bucura de el. 

Vă mulţumim că aţi ales Ecstar!

100 % ECOLOGIC



Agent de curăţare pentru tapiţerie

Maşina. Unii o plac pentru că are putere, alţi pentru cum arată. 
Un lucru e clar, cu siguranţă: Vă place doar dacă e impecabilă, atât pe 
exterior cât şi la interior. Agentul Ecstar de curăţare pentru tapiţerie 
poate să-i vină de hac şi celor mai difi cile şi încăpăţânate pete! 
Ecstar n-are milă cu petele, însă se poartă cu mănuşi cu mediul! 
Faceţi un test de culoare înainte de utilizare.

Instrucţiuni de utilizare

Agitaţi înainte de utilizare. Înmuiaţi bine – dacă este posibil cu apă 
caldă – suprafaţa murdară, apoi pulverizaţi pe ea agent Ecstar de 
curăţare a tapiţeriei, ştergeţi-o bine cu o lavetă din microfi bre şi 
lăsaţi-o să se usuce. În cazul suprafeţelor foarte murdare sau a 
petelor vechi, repetaţi procedura de mai multe ori. Testele autorizate 
au demonstrat efectul anti-fungic şi anti-bacterial al concentratului 
utilizat în acest produs.

Detergent pentru geamuri şi oglinzi
Suprafeţele din sticlă ale maşinii se murdăresc foarte rapid, 
în special dacă aveţi copii mici sau animale de companie cu 
dumneavoastră.

Detergentul Ecstar pentru geamuri şi oglinzi se usucă fără să lase 
pete, curăţând chiar şi murdăria pronunţată, toate acestea fără 
alcool! Astfel, chiar şi atunci când este folosit în spaţii închise, 
nu poate irita mucoasa.

Dacă utilizaţi detergentul Ecstar pentru geamuri şi oglinzi, care 
nu lasă pete, suprafeţele curăţate se vor murdări mai lent, faţă 
de situaţia când le-aţi fi  curăţat cu detergenţi uzuali.

Instrucţiuni de utilizare

Pulverizaţi Ecstar pe suprafaţa din sticlă murdară, iar apoi 
ştergeţi-o cu o lavetă uscată din bumbac. Pentru pete difi cile, 
înmuiaţi bine suprafaţa înainte de curăţare.

ADIO MURDĂRIEI! 
BUN VENIT 
CURĂŢENIEI! 

CU ECSTAR, NU 
VEŢI MAI AVEA 
SUPRAFEŢE DE 
STICLĂ MURDARE 
ŞI UNSUROASE!

Agent de curăţare de uz general
Folosiţi-l atât în gospodăria cât şi în maşina dumneavoastră, 
deoarece este ideal atât pentru curăţarea suprafeţelor din 
material plastic şi metalice, cât şi pentru îndepărtarea diverselor 
materiale de contaminare! Folosind agenţii de curăţare de uz 
general Ecstar, nu mai există suprafeţe care să solicite „să vă 
adunaţi forţele” pentru a le face ca noi. Se folosesc atât de uşor 
şi de plăcut, încât de-acum înainte, s-a terminat cu curăţenia 
pentru care trebuie să vă adunaţi forţele!

Agentul nostru de curăţare de uz general poate fi  folosit pe orice 
suprafaţă din gospodărie sau la maşină, care nu este sensibilă la 
apă. Indiferent dacă este metal sau plastic! 

Instrucţiuni de utilizare

Agitaţi bine fl aconul înainte de utilizare. Pentru pete difi cile, 
înmuiaţi mai întâi suprafaţa de curăţat, apoi pulverizaţi agentul 
de curăţare de uz general Ecstar pe aceasta, lăsaţi-l să-şi facă 
efectul, iar apoi ştergeţi-o cu o lavetă sau cu prosop de hârtie, 
până se usucă. Pentru pete difi cile, înmuiaţi bine suprafaţa 
înainte de curăţare.

CONCEPUT 
PENTRU O 
CURĂŢARE 
PERFECTĂ!


