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Brez draženja 

Okolju in ljudem prijazen 

Aktivne rastlinske sestavine

Ecstar
Osveščenost je pomembna za Ecstar, ne le glede učinkovitosti, 
ampak tudi glede kakovosti z majhnim vplivom na okolje in 
korporativnim državljanstvom. Verjamemo, da je edina razumna 
izbira za negovanje prihodnosti naših otrok vzpostavitev 
ravnotežja med vrhunsko japonsko tehnologijo, učinkovitostjo in 
okoljsko odgovornostjo.

Čistilna sredstva Ecstar

Družina izdelkov Ecstar je izboljšana z aktivnimi rastlinskimi 
sestavinami, je brez umetnih dišav in dodatkov ter se zlahka 
biološko razgradi. Zato Ecstar ni samo učinkovito in močno 
čistilno sredstvo, ampak tudi zelo okolju prijazno. Naš cilj je 
razširiti japonsko kakovost, ki je značilnost izdelkov Ecstar, na 
čiščenje našega življenjskega okolja ob nadaljnji osredotočenosti 
na okoljsko zavest, ki je za nas bistvenega pomena. 

Kako deluje?

Naši izdelki ne vsebujejo umetnih kemikalij, praktično ne 
ustvarjajo pene in ne vsebujejo homogenizacijskih reagentov. 
Izdelki Ecstar so edinstveno učinkoviti in se razgradijo v kratkem 
času. Ena od njihovih posebnih značilnosti je, da se čistilni 
reagent znova aktivira, ko se površina, obdelana z Ecstarjem, čez 
nekaj dni ponovno izpostavi vodi, in čistilno sredstvo znova začne 
učinkovati do popolne biološke razgradnje.

Rezultati laboratorijskega testa

Test, ki ga je izvedel neodvisen, pooblaščeni laboratorij, dokazuje, 
da lahko super koncentrat, uporabljen v Ecstarju, nevtralizira 
različne vrste plesni in sevov bakterij, vključno s črno plesnijo in 
bakterijo E.coli, ki pogosto povzročata vneto grlo. Laboratorijski 
test dokazuje tudi, da ima izdelek učinek razgradnje olja.

Ključne lastnosti

Ecstar je osredotočen na ohranitev lepote naše 
Zemlje za naslednje generacije. 

Hvala, da ste izbrali Ecstar!
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ODSTOTNO OKOLJU PRIJAZNO



Čistilno sredstvo za prevleke

Avto. Nekateri obožujejo njegovo moč, drugi obliko. Zagotovo pa 
ga boste imeli radi, če je zunaj in znotraj brezhibno čist. Čistilno 
sredstvo za prevleke Ecstar lahko odpravi celo nadležno in trdovratno 
maščobo! Ecstar je neizprosen do umazanije in prijazen do okolja! 
Pred uporabo izvedite preskus na barvanih površinah.

Navodila za uporabo

Pred uporabo pretresite. Umazano površino dobro navlažite – po 
možnosti s toplo vodo – in jo nato poškropite s čistilnim sredstvom  
za prevleke Ecstar ter obrišite s krpo iz mikro vlaken in pustite, da  
se posuši. Če je površina zelo umazana ali je na njej stara umazanija, 
je morda potrebna večkratna obdelava. Uradni testi dokazujejo, da 
koncentrat, uporabljen v izdelku, učinkuje proti plesni in bakterijam.

Čistilno sredstvo za steklo in ogledala
Steklene površine v avtomobilih se hitro umažejo, predvsem pri 
družinah z otroki ali hišnimi ljubljenčki.

Čistilno sredstvo za steklo in ogledala Ecstar, ki ne kaplja, se hitro 
posuši brez sledi in zlahka odpravi celo trdovratno umazanijo – in 
vse to brez alkohola! To pomeni, da celo v zaprtih prostorih ne 
draži sluznice.

Po uporabi čistilnega sredstva za steklo in ogledala Ecstar se 
očiščene površine počasneje znova umažejo kot v primeru 
uporabe običajnih čistilnih sredstev.

Navodila za uporabo

Razpršite Ecstar na umazano stekleno površino in jo temeljito 
obrišite s suho, bombažno krpo. Površino, na kateri je trdovratna 
umazanija, pred čiščenjem navlažite.

ADIJO, UMAZANIJA!  
POZDRAVLJENA, 
ČISTOČA! 

ECSTAR ODPRAVI 
UMAZANE, 
MASTNE STEKLENE 
POVRŠINE!

Univerzalno čistilno sredstvo za površine
Uporabljajte ga v stanovanju ali avtu, saj je idealno za čiščenje 
plastičnih in kovinskih površin ter odstranjevanje raznih vrst 
umazanije! Univerzalno čistilno sredstvo za površine Ecstar 
odpravi potrebo po trdem delu za njihovo obnovitev. Njegova 
uporaba je tako preprosta in prijetna, da se boste morali odslej 
prisiliti k prenehanju čiščenja.

Naše univerzalno čistilno sredstvo za površine lahko uporabljate 
na vseh površinah v vašem stanovanju ali avtu, ki niso občutljive 
na vodo. Lahko so kovinske ali plastične! 

Navodila za uporabo

Pred uporabo dobro pretresite. Površino, na kateri je trdovratna 
umazanija, poškropite z univerzalnim čistilnim sredstvom za 
površine Ecstar, pustite ga delovati nekaj minut in nato površino 
obrišite z bombažno krpo ali papirnato brisačo. Površino, na 
kateri je trdovratna umazanija, pred čiščenjem navlažite.

ZASNOVANO 
ZA POPOLNO 
ČIŠČENJE!


