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Kuruma güven
% 100 Türk sermayesi ve yönetimi.
1984 yılında kurulan Petra, bugün binlerce temsilcisiyle kalabalık bir aile.
Sadece Türkiye’de değil, Kuzey Kıbrıs’ta ve Avrupa’daki ofisleri ve
temsilcileriyle yurtdışında da hizmet veriyor. Beğenilen, fark yaratan
ve kullanıcılarının vazgeçemediği ürünleri sayesinde gittikçe büyüyor.

Ürüne güven
Kendine güven

Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası doğrudan satış şirketi!
Doğal ve sağlıklı ürünlerle hayatları zenginleştiriyor.
Petra, doğal ve sağlıklı yaşam felsefesine uygun ürün gruplarıyla doğrudan satış alanında farklı bir konuma
sahip. Mikrofiber temizlik sistemleri, ekolojik temizlik malzemeleri, doğal içerikli kişisel bakım ürünleri,
biyoenerji ürünleri, hayata konfor katan mutfak gereçleri... Pek çok farklı grupta, yüzlerce çeşit ürünüyle
tüketiciye mağazalarda bulamayacağı özel bir dünya sunuyor.
Perla, Ecolinn, Biorichi, Aquawell, Avedien, VMS, Green Farma...
Petra, kendi markalarıyla büyüyor.
Bizimle işiniz var!
Bir işiniz var ama ek bir gelire ihtiyaç duyuyorsunuz. Ev hanımısınız ve aile bütçesine destek olmak
istiyorsunuz. Kariyer basamaklarınızın başındasınız ve doğrudan satış alanında ilerlemeyi seçtiniz.
Konumunuz, ihtiyacınız, beklentiniz ne olursa olsun Petra’da bir işiniz var!
Detaylı bilgi ve bizi daha yakından tanımak için lütfen web sitemizi ziyaret edin veya çağrı merkezimizden
bize ulaşın. Görüşmek üzere...

www.meinepetra.de

Petra Avrupa Çağrı Merkezi +49 69 975 46240

PETRA
DÜNYASI’NA
HOŞGELDİNİZ!

Petra temsilcisi olmak için 10 neden!
1. %100 Türk sermayeli bir şirkette çalışırsınız.
2. Anında kazanırsınız.
3. Çalışma saatlerinizi, gününüzü, temponuzu
kendiniz belirlersiniz.
4. Yeni temsilci siparişleriniz için kargo ücreti
ödemezsiniz.
5. Sürekli sipariş vermek zorunda değilsiniz,
satış yapma zorunluluğunuz yok.
6. Aktif olmadığınız zaman üyeliğiniz silinmez.
7. Petra ürünleri 2 yıl garantilidir.
8. Petra’nın uluslararası satış ağı sayesinde yurt
dışıyla bağlantılı çalışabilirsiniz.
9. Temsilciliğiniz ömür boyu devam eder,
yenileme zorunluluğunuz yok.
10. Petra temsilciliğinizi miras bırakabilirsiniz.
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PERLA ULTRA İNCE
MİKROFİBER
TEMİZLİK BEZLERİNİN
ÜSTÜNLÜKLERİ
NANOSILVER TEKNOLOJİSİ
İLE MÜKEMMEL HİJYEN
Perla temizlik bezleri, üretiminde
kullanılan nanosilver teknolojisi
sayesinde mükemmel bir hijyen
sağlamaktadır.

Daha Yüksek Emiş Gücü: Perla temizlik
bezleri ultra ince mikrofiberden
üretilmektedir. Bu da, daha yüksek emiş
gücü, kirlere ve lekelere karşı daha etkili
bir temizlik sağlamaktadır.
Farklı Amaçlara Yönelik Özel Ürünler:
Perla temizlik bezleri hayatınızda
gereksinim duyabileceğiniz farklı temizlik
ihtiyaçlarınız için özel olarak geliştirilmiş
farklı ürünlerden oluşan geniş bir ürün
yelpazesine sahiptir.
Çevreyle Dost Ürünler: Nanosilver
teknolojisi ile ultra ince mikrofiberden
üretilen Perla temizlik bezleri, size
mükemmel bir temizlik ve hijyen
sağlamakta, bu nedenle de çevrenizin ve
doğanın korunmasına önemli bir katkı
sağlamaktadır.
Uzun Ömürlü ve Ekonomik: Perla
temizlik bezleri %70 polyester
%30 polyamid karışımlı mikro
elyafı, güçlendirilmiş overlokları
ve üretimlerinde kullanılan ileri
teknolojiler sayesinde, en az 500
defa yıkanıp yeniden kullanılabilecek
şekilde üretilmekte ve uzun yıllar ilk
günkü özelliklerini yitirmeden güvenle
kullanılabilmektedir.
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*Perla bezlerle ilgili Nanosilver Raporu’na
Petra merkezden ulaşabilirsiniz.
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5120 Perla 20x20 Yüz Temizleme Bezi

5110 Perla 32x22 Makyaj Temizleme Bezi

Tozpembe-Limoni-Turkuaz

Yavru Ağzı-Zeytin Yeşili-Bahama Mavisi
Kalın yapısı ile yüzdeki makyajı sadece su ile rahatça çıkarır.
Yağ ve kiri derinlemesine temizlemeye yardımcı olur.
Fiyatı: 9,90 €

Yumuşak dokusu ile cildinize masaj yapar. Kir ve yağı temizlemeye yardımcı
olur. Perla bezlerin mükemmel temizliğinin sizi etkileyeceğine ve bir daha
başka birşey kullanmayacağınıza o kadar güveniyoruz ki, herhangi bir
nedenle memnun kalmadığınız ürünü 7 gün içerisinde koşulsuz geri almayı
taahhüt ediyoruz.

Yalnızca Su İle
Mükemmel Temizlik!

1000
Yıkama
Garanti

Fiyatı: 5,45 €
SÜPER
HIZLI
TEMİZLİK

5030 Perla 40x40 Genel Temizlik Bezi
5040 Perla 32x31 Genel Temizlik Bezi
Narçiçeği Kırmızısı-Fıstık Yeşili-Deniz Mavisi
Ahşap yüzeyler, lavabo, fayans, küvet, armatür gibi yerler için idealdir. Ayakkabı,
deri koltuk ve çantalarınızın derin temizliğinde kullanabilirsiniz. Sildikten sonra
kurulamaya gerek yoktur. İz, dalga ve hav bırakmaz. Nanosilver özelliği sayesinde
hijyen sağlar.
Perla microfiber bezler kuru kullanıldığında polyester poliamid karışımının
sağladığı statik enerjiyle, nemli kullanıldığında ise elyaf uçların yüksek emiş gücü
sayesinde tüm lekeleri yok eder.
5030 Fiyatı: 12,70 €

5040 Fiyatı: 8,90 €
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5080 Perla 32x31 Zor Kir Temizlik Bezi
Haki Yeşil
Ultra ince mikrofiberden üretilmiştir. Ocak çevreleri, fırın içleri,
davlumbazlar ve kireçli yüzeyler ve evinizdeki tüm zor kirli yüzeyler
için idealdir. Daha etkili sonuçlar için bezinizi kurumamış yağlı
yüzeylerde kullanmanız tevsiye edilir. Nanosilver özelliği sayesinde
hijyen sağlar.

SÜPER
HIZLI
TEMİZLİK

Fiyatı: 11,40 €

Yalnızca Su İle
Mükemmel Temizlik!

1000
Yıkama
Garanti

5070 Perla 50x60 Yer Temizlik Bezi
Lila
Halılar, ahşap ve laminant parkeler, taş zeminler ve her türlü taş zemin temizliğinde
idealdir. Tozu ve kiri içine hapseder. Nanosilver özelliği sayesinde hijyen sağlar.
Temizlikte kullanılan kimyasallar doğaya zararlıdır. Perla bezleri ile yapılan temizlikte
kendinizi ve çevrenizdekileri korumanın yanında doğayı da korumuş olursunuz.
Fiyatı: 15,90 €
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5200 Perla 40x40 Profesyonel Temizlik Bezi
Fuşya-Gök Mavisi-Su Yeşili
Koltuklar, kanepeler, deri koltuklar, deri giysiler ve zor lekelerin
yüzeylerinin temizliğinde idealdir. Normal mikrofiber bezlerden 5 kat
daha uzun ömürlüdür. Nanosilver özelliği sayesinde hijyen sağlar.
Normal mikrofiber bezler ortalama 200-250 yıkama garantisi verirken
Perla bezler 500 yıkamadan sonra dahi ilk günkü kullanım özelliklerini
koruma garantisi verir.
Fiyatı: 13,60 €

SÜPER
HIZLI
TEMİZLİK

Yalnızca Su İle
Mükemmel Temizlik!

1000
Yıkama
Garanti

5031 Perla 40x40 Desenli Temizlik Bezi
Narçiçeği Kırmızısı - Fıstık Yeşili - Deniz Mavisi
Ahşap yüzeyler, lavabo, fayans, küvet, armatür gibi yerler için
idealdir. Ayakkabı, deri koltuk ve çantalarınızın derin temizliğinde
kullanabilirsiniz. Sildikten sonra kurulamaya gerek yoktur. İz, dalga
ve hav bırakmaz. Nanosilver özelliği sayesinde hijyen sağlar.
Fiyatı: 12,70 €
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5272 Perla Sebze & Meyve Bezi
Kullanım yeri; meyve ve sebzelerdeki tarım artıkları ve zararlı kimyasalları
temizlemek için kullanabilirsiniz. Bezinizin sert yüzeyini, meyve ve sebzelerinizin
ağır kirlerinden kurtulmak, yumuşak yüzeyini kurulamak için kullanabilirsiniz.
Fiyatı: 13,70 €

SÜPER
HIZLI
TEMİZLİK

Yalnızca Su İle
Mükemmel Temizlik!

1000
Yıkama
Garanti

5090 Perla 40x60 Mutfak Bezi
Kareli Mavi-Kareli Sarı
Tüm mutfak işlerinde rahatça kullanabilirsiniz. Uzun ömrü sayesinde ekonomiktir.
Değişik renk ve tasarımları ile mutfağınıza renk katar. Normal mikrofiber bezler
ortalama 200-250 yıkama garantisi verirken Perla bezler 1000 yıkamadan sonra dahi
ilk günkü kullanım özelliklerini koruma garantisi verir
Fiyatı: 14,90 €
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5010 Perla 40x40 Cam Bezi
Mavi

Bir Perla Cam Bezi kullandığınız süre boyunca, 350 litre CamSil kullanımından
tasarruf ettiğini biliyor musunuz? Sağlıklı, mükemmel ve süper hızlı temizlik
avantajları ile birlikte çok ekonomik bir şekilde parlak camlara sahip olmak
ellerinizin altında...
Fiyatı: 12,70 €

SÜPER
HIZLI
TEMİZLİK

Yalnızca Su İle
Mükemmel Temizlik!

1000
Yıkama
Garanti

5011 Perla 40x50 Cam Bezi
Mavi
Kurulamaya gerek olmadan tek seferde temizler. Leke, dalga izi ve hav
bırakmaz. Cam ve ayna gibi yerler için idealdir. Nanosilver özelliği ile
hijyen sağlar.
Mikroelyaf teknolojisi ile üretilen mikrofiber bezlerinin elyafı bir insan
saç telinin %1’ i kadar incedir. Mikrofiber bezler bu inceliği sayesinde toz
ve kir parçacıklarını içine hapseder.
Fiyatı: 12,70 €
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Cam ve ayna gibi yerler için idealdir. Leke, dalga izi ve hav bırakmaz.
Kurulamaya gerek olmadan tek seferde temizler. Nanosilver özelliği sayesinde
hijyen sağlar. Perla'nın overlokları diğer bezlere göre güçlendirilmiş ve bu
sayede son derece dayanıklı bir hale gelmiştir.
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5012 Perla 50x70 Oto Cam Bezi
Gümüş Gri
Camlarınızı nemli bez ile sildikten sonra durulamaya gerek yoktur. İz ve dalga
bırakmaz. Cam bezini yalnızca cam ve aynalarda kullanınız. Nanosilver özelliği
sayesinde hijyen sağlar.
Perla bezinizi mendil gibi katlayarak kullanınız. Kirlendikçe temiz yüzeylere
geçiniz. Böylece bezinizin her yüzeyini en verimli bir şekilde kullanmış olur, sıkça
musluğun altında temizlemek zorunda kalmazsınız.
Fiyatı: 14,90 €
SÜPER
HIZLI
TEMİZLİK

Yalnızca Su İle
Mükemmel Temizlik!

1000
Yıkama
Garanti

5230 Perla 40x40
Oto Yıkama Bezi
Gümüş Gri
Aracınızın boyasına zarar vermeden temizler. Durulamaya gerek olmadan kolayca temizlik yapabilirsiniz.
Araç içi temizliğinde de kullanabilirsiniz. Nanosilver özelliği sayesinde hijyen sağlar.
Perla bezler kendi ağırlığının 5 katı suyu absorbe edebilir ve normal temizlik bezlerine oranla 10 kat daha
fazla statik emiş gücüne sahiptir.
Fiyatı: 15,90 €
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5060 Perla Sopalı Yer Bezi Seti – Metal

Mikrofiber Mop Bezi ıslak ve kuru
yerlerde rahatlıkla kullanılır.

Özel silme sistemi ile zor kirleri
kolaylıkla çıkarır.

Kullanım Alanları: Parke zemin, ahşap laminant, karo,
mermer, mineflo, her türlü düz zeminli duvarlar, pencereler ve
tavanlarda güvenle kullanılabilir.
Temizlik: Perla mikrofiber mop bezinizle, nemli iken tüm kir,
yağ ve tozdan arınmak için, kuru iken ise statik emiş gücü
sayesinde tüm tozlardan kurtulabilirsiniz. Hiçbir iz, leke ve
dalga geride kalmadan aynı anda temizler ve parlatır. Yeni nesil
temizlik, lekesiz, derinlemesine, mükemmel. Perla Mikrofiber
Mop'un alt parçasının bir tarafı zor kirleri söküp atmada, lastikli
diğer tarafı ise suları çekmek için kullanılır.
Notlar: Perla Mikrofiber bezinizi sadece su veya ekolojik
temizliyiciler ile kullanınız. Bezinizi kullanırken ıslak değil nemli
olduğundan emin olunuz. 60º kadar ısıda yıkanabilir.
Fiyatı: 57,90 €

5061 Perla Yedek Sopa – Metal
Fiyatı: 17,40 €

5062 Perla Yedek Alt Parça – Metal
Fiyatı: 25,60 €
Silecek özelliği ile ıslak yüzeyleri
kolayca kurular.

SÜPER
HIZLI
TEMİZLİK

Yalnızca Su İle
Mükemmel Temizlik!

1000
Yıkama
Garanti
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- Yer, duvar ve tavanlar için mükemmel temizlik sağlar.
- Hem nemli hem kuru kullanılabilir.
- Kendinden yapışkanı ile rahat kullanılır, oynar başlığı ile her
yere kolay ulaşır.
- Temizlenen yüzeyde dalga, hav, iz bırakmaz.
- Teleskopik sopası 150cm'ye kadar uzar.
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5210 Perla Bulaşık Bezi
Boncuk Mavisi-Pespembe
Tüm bulaşıklar ile mutfak temizliğinde kullanılabilir. Yağ, kir ve lekeleri
derinlemesine temizler. Yumuşak süngerimsi yapısı rahat kullanım imkanı
sağlar. Uzun ömrü ile ekonomiktir.
Perla bezlerinin mükemmel temizliğinin sizi etkileyeceğine ve bir daha başka
birşey kullanmayacağınıza o kadar güveniyoruz ki, herhangi bir nedenle
memnun kalmadığınız ürünü 7 gün içerisinde koşulsuz geri almayı taahhüt
ediyoruz.
Fiyatı: 9,90 €

5051 Perla Islak-Kuru Yedek Bez

5052 Perla Kombi Yedek Bez

5053 Perla Islak Yedek Bez

Hem ıslak hem kuru kullanılabilir. Toz, kir, bakteri ve
yağı içine hapseder. Temizlik süresini yarı yarıya kısaltır.
Toz almak için kuru, ağır kirleri temizlemek içinse nemli
kullanınız. Nanosilver özelliği sayesinde hijyen sağlar.

Hem ıslak hem kuru kullanılabilir. Pütürlü yapısı ile
daha fazla friksiyon yapar ve inatçı kirleri rahatça
temizlemenizi sağlar. Nanosilver özelliği sayesinde
hijyen sağlar.

Her türlü kirli zeminin ıslak temizliğinde kullanılabilir.
Nanosilver özelliği sayesinde hijyen sağlar.

Fiyatı: 14,90 €

Fiyatı: 14,90 €
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Fiyatı: 14,90 €
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5013 Perla 45x50 Kristal Cam Bezi
Pembe
ŞIKIR ŞIKIR PARLAYAN AYNALAR, CAMLAR, KRİSTALLER...
Hem de tek bir dokunuşla... Tek bir bezle tüm parlak yüzeylerde göz alıcı temizlik... Perla Kristal
Cam Bezi camı daha cam, kristali daha kristal yapan ultra ince mikrofiberden üretilmiş çok özel bir
bez! Kristal avizelerinizi geniş camlarınızı, banyodaki aynanızı temizlemek Perla Kristal Cam bezi ile
artık daha kolay. Perla Kristal Cam Bezi ile parlaklığa doyacaksınız.
Fiyatı: 13,70 €
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5250 Perla 17x11 Casus Sünger
Menekşe Rengi
Ulaşılması zor olan kirli yüzeyleri ona bırakın! Fayans araları, pencere
çerçeveleri, ulaşılması zor köşe derinlikli ve ovarak temizlik gerektiren
yerlerde kullanabilirsiniz.

Perla Casus Sünger’in tasarım tescili olduğunu biliyor muydunuz?
Fiyatı: 13,60 €

SÜPER
HIZLI
TEMİZLİK

Yalnızca Su İle
Mükemmel Temizlik!

1000
Yıkama
Garanti
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Yalnızca Su İle
Mükemmel Temizlik!

1000
Yıkama
Garanti
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5220 Perla 32X31 Optik Temizleme Bezi
Füme
Plazma televizyon, LCD ekran, djital kamera, video kaydedici, lensler ve benzeri hassas
ürünler için özel olarak tasarlanmıştır. Hassas yüzeyleri çizmeden temizler. Tozu, kiri ve
lekeyi içine çeker ve hapseder. Değerli elektronik eşyalarınızın hassas bir temizliğe ihtiyacı
vardır. Bu hassasiyette temizlik sadece üstün kaliteli bir mikrofiber bez ile yapılabilir.
Perla bezler değerli elektronik eşyalarınızı çizmeden tüm toz, kir ve lekeden arındırır.
Fiyatı: 12,70 €
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6040 Ecolinn Ecopower Hijyenik Banyo & WC Tem. 1000 ml
6705 Ecolinn Ecopower Hijyenik Banyo & WC Tem. 500 ml
Özel formülü sayesinde banyo ve tuvaletlerde etkili temizlik sağlamaya
yardımcı olur.
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Kullanım: Güçlü konsantre yapısı nedeniyle ölçülü kullanılması önerilir.
Temizlenecek yüzeye göre 1/3 – 1/5 oranında sulandırılarak kullanılması
tavsiye edilir. Kimyasal tepkime oluşacağından başka bir temizleyiciyle
karıştırmayınız.
Banyo Wc Uyarıları
* Sıcak yüzeylerde kullanmayınız.
* Elektrikli aletler, ahşap yüzeyler ve zarar görmüş yüzeylerde kullanmayınız.
* Mermer, cilalı yüzeyler, taş yüzeylerde kullanmayınız.
* Pirinç, bakır ve altın kaplama gibi hassas yüzeylerde ürünü sulandırmadan 		
direkt kullanmayınız.
* Boyalı, muşamba ve alüminyum yüzeylerde ürün uygunluğu açısından 		
görünmeyen bir bölgede test ederek kontrol ediniz. Uzun süre temasından 		
kaçınız.
6040 Fiyatı: 12,20 €		

6705 Fiyatı: 6,30 €

6286 Ecolinn Ecopower Mutfak Temizleyici 650 ml (Sprey)
Mutfaktaki tüm silinebilir yüzeylerde kullanılan güçlü bir temizleyicidir. Özel formülü sayesinde inatçı yağ ve kirleri kolaylıkla
yok eder. Mutfak tezgahı, fırın, ocak, fritöz ve aspiratördeki yağ lekelerini, dibi tutmuş tencereleri, kızartma tavalarını,
buzdolaplarını ve mutfak dolaplarını mükemmel temizler. Mermer, fayans, seramik, plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde
güvenle kullanılır. Mutfak gereçlerine zarar vermez. Yoğun kıvamı sayesinde dik yüzeylere çok iyi tutunarak kir ve yağ
kalıntılarını çıkartır ve kolayca durulanır.
Kullanım: Yüzeyin kir yoğunluğuna göre 1/3 oranına kadar sulandırın. Uzun süre beklemiş yağ kalıntıları için sulandırmadan
doğrudan yüzeye uygulayın. Uyguladıktan sonra birkaç dakika bekletin, ardından nemli bir bezle silin ve durulayın. Yanmış,
dibi tutmuş tencereleri, tavaları su ve mutfak temizleyici ile çok az ısıtıp temizleyin ve durulayın.
Fiyatı: 9,60 €
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6019 Ecolinn Ecodrops Çok Amaçlı Temizleyici 1000 ml
6422 Ecolinn Ecodrops Çok Amaçlı Temizleyici 500 ml
Ecolinn Ecodrops Çok Amaçlı Temizleyici; konsantre ve çok etkili bir temizleyicidir. Doğada hızla
çözülebilme özelliği sayesinde sıradan temizleme maddelerinin aksine doğaya ve tüm canlılara
dost bir üründür. İçeriğindeki etken maddelerin özelliği sayesinde temizlenen yüzeyde zararlı
kalıntılar bırakmaz. Hoş ve kalıcı kokusu sayesinde temizlikten sonra bahar esintisi yaratır. Etkin
temizliği, çevreye duyarlı ve zengin içerikli formülüyle Ecolinn, doğaya saygılı temizlik yaklaşımı
demektir.
Kullanımı: Güçlü konsantre yapısı nedeniyle ölçülü kullanılması önerilir. Temizlenecek yüzeyin
kir yoğunluğuna bağlı olarak 1 lt su içerisine 5-20 damla kullanılabilir. Kimyasal tepkime
oluşacağından başka bir temizleyiciyle karıştırmayınız.
6019 Fiyatı: 16,70 €

6422 Fiyatı: 9,60 €
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6781 Ecolinn eeezy wash Konsantre
Çamaşır Temizleyici 1010 ml
Özenli, doğal temizlik!
Çamaşırlarınızı temizlemek için geliştirilmiştir. Makine
kullanımına uygun likit temizleyicidir. Ecosoft çamaşır
temizleyici çamaşırlarınızı tertemiz yaparken doğaya,
cildinize ve çamaşırlarınıza özen gösterir. Yoğun
formülü ile ekonomik kullanım sağlar. Doğaya ve insana
zararlı fosfat, fosfanat, ağartıcı, optik parlatıcı içermez.
Fiyatı: 13,90 €

6033 Ecolinn Ecosoft Kremli Bulaşık Temizleyici 1000 ml
Ecolinn Ecosoft Kremli Bulaşık Temizleyici, doğada hızla çözülebilme özelliği sayesinde sıradan
bulaşık deterjanlarının aksine doğaya ve tüm canlılara dost bir üründür. Her türlü kirli yüzeyde
yüksek etkili temizlik gücüne sahiptir. İçeriğindeki özel etken maddelerin özelliği sayesinde
bulaşıklarda zararlı kalıntılar bırakmaz. Su ile temasında sakınca olmayan tüm yüzeylerde güvenle
kullanılabilir. Etkin formülü sayesinde ilave yağ çözücü kullanmanıza gerek yoktur. Yıkama süresini
kısaltarak su sarfiyatını azaltır. Kolay durulanır, leke bırakmaz.
Kullanımı: Güçlü konsantre yapısı nedeniyle ölçülü kullanılması önerilir. Bulaşıkların yağ
yoğunluğuna göre 1/3 – 1/5 oranında sulandırarak kullanılması tavsiye edilir.
Fiyatı: 11,50 €
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6361 Ecolinn Ecosoft Bitkisel Çamaşır Yumuşatıcı 750 ml
6712 Ecolinn Ecosoft Bitkisel Çamaşır Yumuşatıcı 2,5 lt
Arındıran doğal yumuşatıcı!
Bitkisel içerikli ecosoft çamaşır yumuşatıcı, temizleyici ve deterjan
kalıntılarını nötralize ederek çamaşırdan arındırır.
Bitkisel içeriklidir. Kalıcı parfümü çamaşırlarda uzun süre etkilidir.
Metilen klorür içermez.
6361 Fiyatı: 11,30 €		

6712 Fiyatı: 28,70 €

Türkiye’nin ilk doğal içerikli yumuşatıcısı!
Sıradan yumuşatıcılar çamaşırları sarartan ve yıpratan kanserojen
hammaddeler içerir. Ecosoft Bitkisel Çamaşır Yumuşatıcı’da ise bunların
hiçbiri bulunmaz! Türkiye’nin ilk doğal çamaşır yumuşatıcısını gönül
rahatlığıyla kullanın, muhteşem yumuşaklığı hissedin!

6736 Ecolinn Color Wash Renk Tutucu Mendil 10’lu
Süper emici gözeneklere sahip olan Ecolinn Color Wash, renkli
çamaşırlarınızın yıkama esnasında bıraktığı boyayı kendi içinde
hapsederek diğer çamaşırlara bulaşmasını engeller. Ecolinn Color
Wash, farklı renklerde bölümleri olan (örneğin yakası beyaz olan
renkli bir gömlek) kıyafetlerinizin yıkama esnasında bıraktıkları
rengi kendi özel dokusuna hapsederek bu bölümlerin birbirine renk
bulaştırmasını engeller.
Ecolinn Color Wash;
− Değişik renk ve dokulara sahip çamaşırlarınızı
güvenle yıkamanızı sağlar.
− Üstün koruyucu etkisi sayesinde renkli çamaşırların
yanı sıra beyaz çamaşırlarınızın da uzun süre canlı ve
parlak kalmasını sağlar.
− Daha fazla çamaşırı aynı anda yıkayabileceğiniz için su,
elektrik, deterjan ve zaman tasarrufu sağlar.
Kullanımı;
1- Çamaşırları makineye yerleştirin ve çamaşırlarınıza uygun
yıkama programını seçin.
2- Makinenizi çalıştırmadan önce Ecolinn Color Wash’u
çamaşırlarınızın arasına yerleştirin.
3- Yıkama işlemi bittiğinde Ecolinn Color Wash’u çöpe atın.
Fiyatı: 7,70 €
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Ecolinn Color Wash Öneriyor;
− Her yıkamada Ecolinn Color Wash kullanınız. Çünkü
renkli kıyafetleriniz her yıkamada renk bırakır.
− Yeni aldığınız renkli kıyafetlerinizi 2-3 kez Ecolinn
Color Wash ile yıkadıktan sonra diğer çamaşırlarınız
ile birlikte yıkayınız.
− Koyu renkli çamaşırlar ile beyaz çamaşırları birlikte
yıkayacağınız zaman 2-3 adet Ecolinn Color Wash
kullanabilirsiniz.
− Kot kumaşından imal edilmiş kıyafetlerinizi
diğerlerinden ayrı yıkayınız. Ecolinn Color Wash’u
sadece kotlarınızı yıkarken de kullanabilirsiniz.

6231 Ecolinn Ecopower Ahşap Temizleyici 650 ml (Sprey)

Kullanım: Yarım kova suya (5lt), 75 ml (1 çay bardağı) Ecopower Ahşap Temizleyici
koyarak seyreltilir, daha sonra yüzey bez veya paspas yardımıyla silinir. Durulamaya gerek
yoktur. Mobilyaların temizliğinde aynı oranda seyreltilmiş ürün temiz bir bez yardımıyla
uygulanır. Durulamaya gerek yoktur.
Fiyatı: 9,60 €

6217 Ecolinn Ecopower Halı Şampuanı 650 ml (Elde)
Doğadan evimize gelen temizlik
Elde kullanıma uygun olarak hazırlanmış etkili formülüyle Ecopower Halı
Şampuanı, her türlü halı, döşeme ve kumaş kaplı yüzeylerde, koltuklarda
kullanıma uygundur. İçeriğindeki yumuşatıcı aktifler sayesinde halılarınızda
keçeleşme yapmaz. Doğal formülüyle yaşadığınız ortamı temizlemekle
kalmaz, sağlıklı ve güvenli bir temizlik alternatifi sunar.
Fiyatı: 8,90 €
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İnsanın doğasına ahşap, ahşabın doğasına Ecopower yaraşır... Tüm ahşap yüzeylerin
temizliği ve bakımı için Ecopower Ahşap Temizleyici özel olarak formüle edilmiştir. Kiri,
lekeyi ahşaba zarar vermeden, derinlemesine temizler, yüzeyde etkin temizlik ve parlaklık
sağlar. Her türlü ahşap, laminant, parke ve mobilyalarınıza mükemmel ve sağlıklı bir
bakım yapar. Ahşap mutfak dolapları, merdivenleri, parkeler, kapı ve pencere pervazları
gibi silinebilen ahşap yüzeylerin temizliğinde güvenle kullanılır. Özel, yumuşak formülü
sayesinde temizliğin yanı sıra ahşap tabakanın bakımını da yaparak malzemenin doğal
parlaklığını korur. İçerdiği özel etken maddeler sayesinde ahşabın verniğine zarar vermez.
Elektrostatik yapısı nedeniyle yüzeylerde toz barınmasını engeller, kalıcı ve hoş kokusu ile
temizlik sonrası uzun süreli ferahlık sağlar.
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6149 Ecolinn Ecopower Genel Hijyen 650 ml (Sprey)
ECOPOWER Genel Hijyen Sprey; etkin bileşimiyle temizlik hoş koku ve
hijyen tek bir üründe buluştu. Her yüzeye uygun hijyenik temizleme
maddesidir. Çok yönlü etkiye sahip Ecopower Genel Hijyen Sprey;
çabuk kirlenen ev ve ofislerdeki klimalarda araçların klima ve
havalandırmalarında güvenle kullanılır. Günlük temizlikte yıkama suyuna
katılır. (10-20 ml) Kapı kollarının, tuvaletlerin, banyo ve mutfakların
temizliğinde kullanılır. Yumuşak yapısından dolayı yüzeye zarar vermez,
hoş ve kalıcı kokusu ile temizlik sonrası ferah bir ortam yaratır.
Kullanım: Sprey başlık kullanılarak yüzeye püskürtülür, sünger veya bez
yardımıyla yüzeye dağıtılır.
Fiyatı: 6,90 €

6132 Ecolinn Ecopower Süper Yağ Çözücü 650 ml (Sprey)
ECOPOWER Süper Yağ Çözücü mutfakta zamanla oluşmuş kirleri, tüm kurumuş yemek atıklarını
ve yağ kalıntılarını temizlemek amacı ile geliştirilmiş güçlü bir formüldür. Güçlü formülü ile
ocak, fırın, ızgara, mangal, aspiratör, havalandırma sistemleri, kızartma tencereleri ve fritöz
gibi yüzeylerden yanmış yağı, yağ kalıntılarını temizler. Fayans, seramik ve plastik yüzeylerde
güvenle kullanılır.
Kullanım: Temizlenecek yüzeyin kir yoğunluğuna göre 1/3 – 1/5 oranında sulandırılır. Isının
etkisiyle kalıplaşmış ve uzun süre yüzeyde beklemiş yağ kalıntıları için sulandırmadan direk
yüzeye uygulayın. 20-25 cm uzaklıktan kirli yüzeye püskürtüp birkaç dakika bekleyin, nemli bez
ile silin veya bol su ile durulayın. Yanmış, dibi tutmuş tencereleri, tavaları, su ve ECOPOWER
Süper Yağ çözücü ile kaynatıp temizleyin, bol su ile durulayın.
Fiyatı: 6,90 €
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6774 Ecolinn Biopower INOX ve Sert Zemin Temizleyici
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Tamamen doğal içeriği ile Biopower INOX ve sert zemin temizleyiciyi tozunu
tüm inox mutfak gereçlerinizde (buzdolabı, davlunbaz ve benzeri), çelik
tencerelerinizde, armatürlerinizde, aracınızın çelik cantlarında güvenle
kullanabilirsiniz. İçindeki süngeri ıslatarak toz halindeki ürünü temizlemek
istediğiniz yüzeye sürerek dairesel hareketler ile fazla bastırmanıza gerek
kalmadan uygulayınız. Daha sonra temiz bir Perla bez ile köpüren tozu
yüzeyden iyice siliniz. Temizlediğiniz zeminin ilk günkü kadar temiz ve parlak
olduğunu göreceksiniz.
Fiyatı: 7,70 €

6415 Ecolinn Ecosoft Ekolojik Bulaşık Makinesi Jeli 500 ml
Güvenli Temizlik için doğal içerik
Sıradan bulaşık deterjanlarının ana maddeleri petrol kaynaklıdır. Bu sebeple bakteriler tarafından ayrıştırılıp doğaya
tekrar kazandıramazlar. Büyük çoğunluğu çeşitli kimyasal katkı maddeleri, renklendiriciler ve sentetik bileşenler içerir.

Tertemiz bulaşıklar için hepsi bir arada!
Hepsi bir arada formülüyle güçlendirilmiş Ecolinn Ekolojik Bulaşık Jeli, yüksek etkili temizleme özelliğiyle en zor lekelerde
dahi mükemmel temizlik sağlar. Parlatıcı etkisiyle bulaşıklarda su lekesi bırakmaz, cam ve porselenlerde üstün parlaklık
sağlar. Suyun sertliğini alarak bulaşıklarda matlaşmayı önler. Özel formülüyle cam bulaşıklarda çizik oluşumunu engeller
ve bulaşıkları korur.
Metallerde kararma ve korozyonu önler. Hızlı çözülerek makinenin deterjan gözünde topaklaşma yapmaz. Kolay
durulanır, kalıntı bırakmaz. Bulaşık makinesinin metal aksamlarını korur.
Fiyatı: 17,30 €

Hepsi bir arada!
*
*
*
*
*
*
*
*

Temizleyici
Parlatıcı
Kireç önleyici
Tuz
Cam koruma
Metal koruma
Renk koruma
Korozyon önleme

•
•
•
•
•

Fosfat ve ağartıcı içermez!
Doğal içeriklidir, güvenle kullanılır.
Bulaşıklarda kalıntı yapmaz.
Kolay çözünür ve durulanır.
Kısa yıkama programlarında bile etkilidir.

Fosfat ve klor neden zararlıdır?
Sıradan bulaşık deterjanlarının çoğunda yüksek düzeyde bulunan fosfat ve klor, yutulduğunda çok önemli sağlık sorunlarına yol açar. Bu nedenle
bulaşıkların çok iyi durulanması gerekir. Düşük düzeyde klor gazları dahi solunum zorluğu, göz yanması, yorgunluk, baş ağrısı gibi belirtilere yol açabilir.
Ayrıca klor, kanalizasyon sistemine karıştığında organik maddelerle birleşir ve son derece tehlikeli bir kimyasal madde olan trihalometan oluşur.
Klorkanalizasyon sistemindeki maddeleri parçalayan yararlı bakteri ve mikroorganizmaları da öldürür.
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6729 Ecolinn Econatura Ekolojik Çamaşır Suyu 1000 ml
Bundan böyle evinizde hijyen sağlamak için zehirli çamaşır sularını solumanıza
gerek yok. Devrim yaratacak bir ürünle karşınızdayız.
ECOLINN’DEN EKOLOJİK ÇAMAŞIR SUYU “ECONATURA”

Econatura, klor ve oksijen bazlı ağartıcı, zararlı kimyasallar içermeyen doğal bir
formüle, ama aynı zamanda da bir çamaşır suyunun hayatı kolaylaştıran tüm
marifetlerine sahip!
Econatura Ekolojik Çamaşır Suyu, leke çıkarır ve hijyen sağlar. Güçlü yapısı ile etkili
temizlik yapar. Kalıcı ve hoş kokusu ile temizlik sonrası uzun süreli ferahlık sağlar.
Doğal formülüyle yaşadığınız ortamı sadece temizlemekle kalmaz, sağlıklı ve
güvenli temizlik sunar. Tuvalet, banyo, lavabo, mutfak ve çamaşırlar gibi hijyene
ihtiyaç duyulan yüzeylerde kullanılır. Konsantredir.
Kullanım:
• Güçlü formülü ile banyo, klozet, lavabo deliklerine dökülür ve yüzeyler silinerek
4-5 dakika bekledikten sonra durulama yapılır. Ortamdaki koku ve lekeler 		
giderilerek hijyen sağlanır.
• Yüzeyleri temizlemek ve hijyen sağlamak için kullanılır.
• Mutfak bezleri-süngerler, sararmış kaşık, fincan ve bardaklar Ecolinn Econatura
Ekolojik Çamaşır Suyu katılmış suya bastırılarak hem temizlik hem de hijyen 		
sağlanmış olur.
• Çamaşırlar için elde ve makinede kullanıma uygundur. Beyaz çamaşırları 		
beyazlatmak için kullanılır.
• Çamaşır makinesinde kullanım: Beyaz çamaşırlarda en iyi sonucu almak 		
için, Ecolinn Econatura Ekolojik Çamaşır Suyu çamaşır makinesinin ön yıkama 		
programında, deterjan eklemeden kullanılır.
Uyarı: Tuz ruhu ile karıştırmayın. Direkt güneş ışığından sakının. Ürünü sıcak
yüzeylere uygulamayın.
Fiyatı: 7,90 €
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6255 Ecolinn Ecocare Duş Jeli 400 ml – Bal ve Süt Proteini

6071 Ecolinn Ecocare Duş Jeli 400 ml - Aloe Vera

Cildinizin tadını yerine getiren ballı formül… Balın besleyici özelliği ve sütün
yumuşaklığı sayesinde güne zinde bir görünümle başlamanızı sağlar. Saf ve doğal
yapısıyla cildinizi beslemeye yardımcı olur. Vücudunuzu nazikçe temizlerken
nemlendirir. İçindeki vitaminler, mineraller, antioksidanlar, aminoasitler ve
bal cildinize doğal bir bakım yapmanıza yardımcı olur. Zengin protein içeren
sütün arındırıcı özelliği, cildinizi pürüzsüzleştirmeye, nem tutma kapasitesini ve
esnekliğini arttırmaya yardımcı olur. Provitamin B5 cildinizi yeniler ve rahatlatır.
E Vitamini onarıcı etkisi ile ve cildiniz dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.

Hayatla ferah temas... Güne keyifli bir başlangıç yapmak ve gün boyu Aloe Vera’nın
gücünü hissetmek için Ecocare Duş Jeli özel olarak geliştirildi. Özel formülü ile cildinizi
temizlerken bir yandan da yenilenmesine ve yumuşamasına yardımcı olur. İçerdiği Aloe
Vera özü ve vitaminlerle cildinize ferahlık vererek tazeler. Özellikle kuru ciltlerin ihtiyacına
göre geliştirilmiştir. Cildi derinlemesine temizler. Yeniden yağlandırıcı özler ile cilt üzerinde
kalır, cildi yumuşak ve pürüzsüz olmasına aynı zamanda cildinizin nem tutma kapasitesini
arttırmaya yardımcı olur.

Kullanım: Yıkama süngerine bir miktar dökün ve köpürterek tüm vücudunuza
uygulayın, ardından durulayın.
Fiyatı: 8,90 €

Kullanım: Yıkama süngerine bir miktar dökün ve köpürterek tüm vücudunuza uygulayın,
ardından durulayın.
Fiyatı: 6,90 €
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6064 Ecolinn Ecocare Saç Kremi Isırgan Özü 400ml
İsyankar saçlara yumuşak ruh: Tüm saç tipleri için özel olarak geliştirilmiş Ecocare
Saç Kremi saçınıza yumuşaklık kazandırırken, içerdiği ısırgan otu özü ve E vitamini
saç tellerine nüfuz ederek saçınızın daha bakımlı görünmesine yardımcı olur. Saçı
nemlendirme özelliği sayesinde elektriklenmeyi önleyerek kolay şekil almasını
sağlar. Normalden kuruya tüm saç tipleri için uygun günlük bakım kremidir. Saçları
besleyip nemlendirerek doğal canlılık ve parlaklık sağlamaya yardımcı olur. Saçı
canlandıran ve yenileyen özellikler taşır. Özellikle işlem görmüş saçlar için idealdir.
Kullanımı: Saçınızı Ecocare Şampuan ile yıkadıktan sonra, Ecocare Saç Kremi’ni
saçınıza uygulayın ve uçlara doğru masaj yaparak yedirin. Mükemmel saçlar için
birkaç dakika bekletin, ardından iyice durulayın.
Fiyatı: 9,50 €

6057 Ecolinn Ecocare Şampuan Isırgan Özü 400 ml
Doğal tahribata doğal bakım: Ecocare şampuan, besleyici E vitamini ve proteinler içeren
zengin koruma formülü ile saçları besleyen, güçlendiren ve koruyan özler içerir. İçerdiği
Isırgan otu özü, E vitamini ve buğday, soya, mısır proteini ile özellikle yıpranmış, kurumuş,
işlem görmüş saçlara doğal bakım uygular. Saçı zararlı dış etkilere karşı korumaya
yardımcı olur. pH 5.5 değeri ile saç derisinin doğal yapısına uygundur. Her saç tipine
uygun, sık kullanım için idealdir.
Kullanım: Ecocare Şampuanı saçlarınıza uyguladıktan sonra saç diplerine parmak ucuyla
masaj yapın ve iyice durulayın. İhtiyaca göre tekrarlayın. Mükemmel saçlar için her
yıkamadan sonra Ecocare Saç Kremi kullanın.
Fiyatı: 12,20 €

6730 Ecolinn Ecocare Sarımsaklı Şampuan 400 ml
Ecolinn Sarımsaklı Şampuan, sarımsak ve ısırgan otu özü içermektedir.
Formülündeki doğal sarımsak özü, çinko, kalsiyum ve beta karoten
yönünden zengindir. İçeriğindeki bu özler sayesinde saçı temizlerken
aynı zamanda beslemeye ve korumaya yardımcı olur. Saçın kolay
taranmasını sağlar, yumuşak ve parlak bir görünüm kazandırır. Her
saç tipi ve sık kullanım için uygundur. İşlem görmüş, kuru ve yıpranmış
saçlar için idealdir.
Kullanım: Ecocare Şampuanı saçlarınıza uyguladıktan sonra saç
diplerine parmak ucuyla masaj yapın ve iyice durulayın. İhtiyaca
göre tekrarlayın.
Fiyatı: 16,70 €
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6095 Ecolinn Ecocare Bitkisel Kepek
Şampuanı 400 ml
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İçeriğinde ısırgan otu, papatya, kırkkilit (Atkuyruğu) otu
özü ve E vitamini bulunmaktadır. Saçı temizler ve kepek
oluşumunu engellemeye yardımcı olur.
Kullanım: Ecocare Bitkisel Kepek Şampuanı’nı saçlarınıza
uyguladıktan sonra saç diplerine parmak ucuyla masaj yapın
ve iyice durulayın. İhtiyaca göre tekrarlayın. Mükemmel
saçlar için her yıkamadan sonra Ecocare Saç Kremi kullanın.
Fiyatı: 12,90 €

6378 Ecolinn Ecocare Keratinli Acil Bakım Saç Kremi 400 ml
Saçı dış etkenlerden, kimyasal işlemlerden, ısı veren şekillendiricilerin zararlarından korumaya yardımcı olur.
Saçın yapı taşı olan keratin proteini sayesinde saça bakım yapar ve saç tellerine işleyerek saçı korumaya
yardımcı olur. Saçın daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. Keratinli acil bakım kremi yoğun bitkisel
içeriğiyle saçları besler. Saçın elektriklenmesini önleyerek kolay taranmasını ve şekil almasını sağlar. Isırgan
otu özü cansız, mat ve yıpranmış saçları besler, saça canlılık verir. Her tip saça ve günlük kullanıma uygundur
Günlük Kullanım: Saçınızı yıkadıktan sonra, Ecocare Keratinli Acil Bakım Saç Kremi’ ni saç uçlarına masaj
yaparak yedirin. Birkaç dakika bekletin, ardından iyice durulayın.
Saçlarınıza yoğun bir bakım kürü yapmak istediğinizde; Saçın durumuna göre ayda 1 ya da 2 kez nemli
saçın tamamına masaj yapılarak yedirilir, 15-20 dk bekledikten sonra durulanır.

SAÇLARINIZIN ACİL YARDIMA MI İHTİYACI VAR?
Proteinler, suyu çekme ve bağlama özellikleri nedeniyle saç tellerinin
esnekliğini arttırır, ince bir tabaka oluşturarak su kaybını azaltır ve saç
tellerini korur. Saçın temel yapısında ise ‘’keratin’’ isimli protein yer alır.
‘’Keratin’’ saçın nem tutucu özelliğini arttırarak yumuşamasını sağlar.
Bitkisel keratin, bitkilerden elde edilen ve yüksek koruyucu özelliğe sahip
bir proteindir. Hidrolize mısır, buğday ve soya proteinlerinde saç sağlığına
yararlı 17 farklı aminoasit bulunur. Soya proteini deri tarafından da emilerek,
alt tabakalara iner ve destek dokusunun yapımını hızlandırır.
Keratin... Saç derisini yumuşatarak nemli kalmasını sağlar. Saç tellerini
kökten uca onarır, kalınlaştırır. Saçlara sağlıklı, canlı ve pürüzsüz görünüm
verir. Kalıcı şekil verme ve boyama işlemlerinden sonra saç tellerinin
üzerinde onarıcı etki yaparak saçın protein yapısını düzeltir. Saçta doğal
olarak bulunan amino asitlerin eksikliğini tamamlar.
Fiyatı: 13,40 €
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Pırıl pırıl
dişler,
güven dolu
gülüşler.
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Ağız ve diş sağlığınızı korumayı amaçlayan, gün
içindeki rahatınızı düşünen Ecodent, hayatınızın

6668 Ecolinn Ecodent Bitkisel Diş Macunu 100 ml

Bitkilerin gücüyle güçlenen dişler.

İçerdiği beş farklı bitkisel öz sayesinde sağlıklı bir ağız bakımı sağlar.
İçerdiği bitkisel özler:
Nane (Mentha Piperita): Anti-tartar özelliği vardır. Ağız ferahlatıcı etki
yapar. Ağız kokusunu gidermede yardımcı olur. Diş ve dişeti bakımına
destek olur.
Greyfurt: Çürük kontrolüne ve dişeti problemlerinin çözülmesine
yardımcıdır.
Melisa (Oğul otu): Anti bakteriyel özelliğe sahiptir.
Myrrh: Diş ve dişeti bakımına yardımcı olur.
Aynısefa (Nergis): Ağız içi bakımına yardımcı olur.
Özellikleri: Aktif hammaddesi florür sayesinde diş çürüklerinin
oluşmasını engellemeye yardımcı olur. Sentetik koruyucu içermez. Bitkisel
özler, dişleri sıcak ve soğuk hassasiyetine karşı korumaya yardımcı olur.
Kullanım: Sabah ve akşam olmak üzere günde en az iki kere kullanılması
tavsiye edilir.
Fiyatı: 7,40 €
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clean

doğalı olmaya aday! Güle güle kullanın.

clean

6699 Ecolinn Ecodent Diş Fırçası Kapaklı
Pembe – Turuncu – Mavi

6780 Ecolinn Ecodent Soft Diş Fırçası Kapaklı
Yeşil

Özel bir fırçayla özenli diş temizliği!
Özel dokulu beyazlatıcılı kıllar, diş yüzeyine temas ederek daha etkin
bir temizlik sağlamaya yardımcı olur. Kademeli özel profil kesimli kıllar,
dişlerin en dip noktalarından diş etlerinin en üst yüzeylerine kadar
derinlemesine temizlik sağlayarak diş taşlarının oluşmasını engellemeye
yardım eder.
Hoş meyve kokulu ergonomik sapı rahat ve zevkli bir
fırçalama sağlar. Uçları özel olarak yuvarlatılmış naylon
6,12 kıllar diş ve dişetinin zedelenmesini önler. koruma kapağı ile fırçanız
hijyenik kalır. Kişisel koruma kapağı sayesinde her an yanınızda!
Hatırlatma! Diş hekimleri, dişlerinizi günde en az iki defa fırçalamanızı ve
diş fırçanızı üç ayda bir değiştirmenizi öneriyor.
6699 Fiyatı: 2,90 €

6780 Fiyatı: 3,30 €

6675 Ecolinn Ecodent Ağız Çalkalama Suyu 250 ml

Derin temizlik, ferah ağızlar!

Neden Ecodent Ağız Çalkalama Suyu?
Diş macunu kullanımı ağız bakımı için çok önemlidir. Ancak diş
fırçaları ağız içindeki her bölgeye ulaşamaz. Ecodent ağız çalkalama
suyu, özellikle dişler fırçalandıktan sonra kullanıldığında ağız içindeki
ulaşılması zor bölgelere de ulaşarak daha etkin bir temizlik sağlar.

6682 Ecolinn Ecodent Ağız Spreyi
Uzun süreli ferahlatıcı mentol tadı!
Gün içinde ağzınızın tadı yerine gelsin, ağzınız hoş
koksun istediğiniz anlarda ecodent ağız spreyi
yardımınıza yetişiyor!
Çantanızda kolaylıkla taşıyabileceğiniz ecodent ağız
spreyi, ağzınıza anında ferahlık sağlayacak. Tazelik hissi
verecek ve kötü kokuları önlemeye yardımcı olacak!

Faydaları: Alkolsüz formülü sayesinde ağızda hijyenik temizlik sağlar.
İçeriğindeki florür sayesinde diş çürüklerini ve dişteki sıcak soğuk
hassasiyetini engellemeye yardımcı olur.
Kullanımı: Dişlerinizi fırçaladıktan sonra 15-20 ml ecodent ağız
çalkalama suyu ile ağzınızı çalkalayın.

Seyahat için ideal boyutta küçük ambalajıyla taşıması
çok kolay. İhtiyaç duyduğunuz anda ağız içine 1-2 kez
püskürtmeniz yeterli.

Dikkat! İçilmez. Çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
Fiyatı: 6,50 €

Fiyatı: 3,50 €
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Pratik ve fonksiyonel
yardımcılar...
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6163 Ecolinn Pompalı Yardımcı Şişe 400 ml

6164 Ecolinn Ölçekli Karıştırma Şişesi 650 ml (Sprey)

Yoğun konsantre özelliğine sahip ECOLINN ürünlerinizi
istediğiniz oranda karıştırarak Pompalı şişede kullanabilirsiniz.
Antibakteriyel Sıvı Sabun ve Kremli Bulaşık Temizleyici gibi
ürünler için idealdir. Banyonuzda ve mutfağınızda Ecolinn
farkını, yine Ecolinn kolaylığı ile yaşayın.

Özellikle ECODROPS gibi güçlü formüle ve yoğun konsantre özellikli bir
ürüne sahip olan Ecolinn ailesi, Ölçekli Karıştırma Şişesi ile istediğiniz oranı
yakalama imkanı veriyor. Sprey başlığı ile tüm yüzeylerde rahat kullanım
sağlar. Tüm konsantre ECOLINN ürünlerini istediğiniz oranda karıştırarak
kendi şişesinde kullanabilirsiniz. Temel oranların yer aldığı Ecolinn Ölçekli
Karıştırma Şişesi’nin kullanımı çok kolay ve pratik. İhtiyacınız olan oranı
belirleyin ve kırmızı ile işaretli yere kadar Ecolinn ürünü doldurun, üzerini su
ile tamamlayarak şişenin tamamını doldurun.

Fiyatı: 1,80 €

Fiyatı: 2,60 €
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3280 Mucize Silgi (8’li)

clean

Kuru kullanımda Mucize Silgiyi lekeli bölgeye sürtürek siliniz. Islak
kullanım için süngeri ıslattıktan sonra sıkıp lekeli bölgeyi siliniz.
Süngeri kullanım sonrası durulamayınız. İnatçı lekeleri biraz bastırarak
temizleyebilirsiniz. Süngerin şekli bozulduktan sonra çöpe atabilirsiniz.
Mucize Silgiyi çok hassas olan parlak yada mat plastik, boyalı ve cilalı
yüzeylerde özenle kullanabilirsiniz. Kullanmadan önce küçük bir kısımda
deneyiniz. Mucize Silgiyi kıvırarak sıkmayınız. Sildiğiniz bölgeyi nemli bir
genel temizlik bezi ile temizleyiniz.
Fiyatı: 9,30 €

Gümüş, parlatma ve derz aralarının temizliğine eşsiz çözüm!

Deterjansız, sadece su ile imkansız lekeleri çıkartır.
Mucize Silgi her tür sert zemine kullanıma uygundur. Duvar, Fayans, Tezgah, Ahşap,
Plastik, Seramik, Mermer ve Metal yüzeylerde her türlü kir ve lekeyi deterjansız, sadece su
ile kolaylıkla çıkartır.
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Biorichi Cutipure Yüz Yıkama Jeli Tüp 100 ml
Arındırıcı özelliği ile, yağlı ve akneye eğilimli ciltler için formüle
edilmiştir. İçeriğinde bulunan; Solmgra yağı, Çörek otu yağı, Manolya
ağacı kabuğu özü ve aminoasitler sayesinde temiz, berrak ve pürüzsüz
bir cilt bırakarak, yağ ve ölü deri hücreleri uzaklaştırmaya yardımcı olur.
Kullanım: Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez kullanılır. Yeterli
miktarda ürünü avucunuza dökün ve yüzünüze uygulayın, köpürtün ve
iyice durulayın.

Biorichi Cutipure Krem Tüp 100 ml

4095 Biorichi Akneye Meyilli ve Yağlı Ciltler İçin
Yüz Bakım Seti
Fiyatı: 29,00 €

Yağlı ve akneye meyilli ciltler için özel formüle edilmiş cilt bakım
ürünüdür. İçeriğinde bulunan; Çay ağacı yağı, Solmgra yağı, Çörek otu
yağı, Manolya ağacı kabuğu özü, aminoasitler ve salisilik asit sayesinde
akneli ciltlerin bakımını yapmaya, beslemeye, korumaya yardımcı olur.
Yağlı ciltlerde fazla yağı alarak nem dengesini kurar. Salisilik Asit içeriği
ile cilt üzerinde yumuşak bir peeling sağlamaya ve pürüzsüzleştirmeye
yardımcıdır.
Kullanım: Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez, temiz cilde hafif
masaj ile uygulanır. Hem gündüz hem de gece kullanımı için uygundur.
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Kuru ve çatlak ciltlerin en yakın dostu!
İçeriğindeki aynısefa ekstresi sayesinde ellerde, kollarda ve bacaklarda
yıpranmış cildin kozmetik olarak bakımını yapar ve cilde yumuşaklık
kazandırmaya yardımcı olur. Kurumuş,çatlamış bölgeleri yumuşatarak
sizi güzel bir cilde kavuşturur. Dirsek, diz ve topukların sert derisinin
yumuşamasına ve nemlenmesine yardımcı olur.

wellness

4015 Biorichi Aynısefa Merhemi 250 ml

Kullanım: İstenilen bölgeye günde 2 kere kullanılması tavsiye edilir.
Fiyatı: 18,90 €

4022 Biorichi Calendula Kremi 100 ml

4077 Biorichi Ginkgo Kremi 100 ml

Cildinizin güzelliğini korur.

Cildi nemlendiren, koruyan bakım kremi. İçeriğinde Ginkgo özü, levan,
jujube özü ve E vitamini içermektedir.

Aynısefa özlü el, yüz ve boyun bölgesine uygun doğal bakım kremi!
Aynısefa çiçeğinin, yatıştırıcı, yenileyici özelliklerini taşır. Cildi beslemeye ve nem oranını
dengelemeye yardımcı olur. Calendula krem için ayrıca güçlendirilmiş formülü ve Actiwhite LS
9808 eklenerek oluşturulmuş çok daha güçlü etkisi ile cildin daha ışıltılı olmasına yardımcı olur.
Özellikle kuru ve pürüzlü ciltlerde etkili olmakla birlikte bütün cilt tiplerine uygundur.
Actiwhite bileşeni; cilt ürünleri, leke kremleri, renk açma bakım ürüleri gibi birçok kozmetik
ürün içerisinde kullanılıp olumlu sonuçlar alınmış bir maddedir.
Kullanım: Kuru ciltler sabah aksam günde 2 kere temiz cilde uygulanır. Yağlı ve karma ciltler ise
günde 1 kere, temiz cilde sadece gündüz uygulanır.
Fiyatı: 18,90 €
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Kullanım: Biorichi Ginkgo Kremi sabah ve akşam temiz cilde uygulanır.
Dairesel hareketler ile yüz ve boyun bölgesine uygulanarak cilde yedirilir.
Fiyatı: 21,90 €

wellness
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At Kestanesi
Arnica
Biberiye
Mentol
Çam Yağı
Nane Yağı
Kafur

6748 Biorichi At Kestanesi Balsamı Tüp 200 ml
4060 Biorichi At Kestanesi Balsamı 500 ml
Rosmarin, arnica ve at kestanesi ekstresi içerir. İçeriğindeki
mentolün sağladığı ferahlık ve serinlik etkisiyle cildin
rahatlamasına, pürüzsüzlük ve yumuşaklık hissi vererek
bakımının yapılmasına yardımcı olur. Hergün masajla vücuda
uyguladığınızda rahatlatır. Sürüldüğü alanda çabuk emilir,
kalıntı bırakmaz ve kuru ciltleri nemlendirmeye yardımcı olur.
Kullanım: İhtiyaç duyduğunuz bölgeye günde 3 kere sürün ve
ovarak yedirin.
4060 Fiyatı: 18,90 €

6748 Fiyatı: 9,70 €

4070 Biorichi At Kestanesi Kremi 100 ml
Günlük ve sık kullanıma uygun yüz bakım kremidir. İçeriğinde
bulunan at kestanesi yağı sayesinde cildi nemlendirir, korur,
bakımını yapar.
Kullanım: Temiz cilde hafif masaj ile uygulanır. Hem gündüz hem
gece kullanımı için uygundur.
Fiyatı: 19,90 €
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4039 Biorichi Kroyter 110 Bitki
Yağı 125 ml

Günlük vücut bakımı için özel formüle edilen
BIORICHI vücut losyonu; kuru cilt yapısına
sahip olanlar için tam bir bakım sağlamaktadır.
Vücudun kaybettiği nemi kazandırmaya ve
nem dengesini korumaya yardımcı olur.
Kuruyan ve neme ihtiyaç duyan her cilt tipi
için uygundur. İçeriğindeki Organik shea
yağı ve Organik kayısı yağı sayesinde cildin
ihtiyaç duyduğu nemi kısa sürede sağlar. Cildi
pürüzsüz ve esnek kılarak kurumaya karşı
korur. Güneş sonrası kullanım için idealdir.
Kullanımı her türlü cilt tipi için uygun, çok kuru
ciltler için idealdir.

110 bitkinin gücü!
Aloe Vera özü, avokado yağı, jojoba yağı,
E vitamini, F vitamini…
110 ayrı bitkinin yaşam gücünü içinde
barındıran hoş kokulu masaj ve bakım yağı!
Cildinize bakım yapmak için bütün
vücudunuza masaj yapın. Mekanların güzel
kokması için,bir kap içindeki suya birkaç
damla damlatın ve bu kabı oda içinde
bulundurun. Hamile kadınların cildinde
kullanmaması tavsiye edilir.
Kullanım: İstenilen bölgeye günde 2 kere
kullanılması tavsiye edilir.

Kullanım: Sabah ve akşam, temiz cilde masaj
yaparak uygulanır.

Fiyatı: 15,90 €

Fiyatı: 14,80 €

4007 Biorichi Alaska Jel 250 ml

6733 Biorichi Ozonlanmış Zeytinyağı 50 ml

İçindeki okaliptüs ve mentol sayesinde vücudunuzu ferahlatır ve serinlik
verir. Cilde soğuk etkisi sayesiyle bakım yapar. Sıcak yaz günlerinde yoğun
aktivitelerden sonra uygulanan bölgeye serinlik verir. Göz açık yara ve mukoza
bölgesine sürülmemesi gerekir.

Ozon yağı; Organik zeytinyağının ozon gazı ile
birleştirilmiş halidir. Masaj yapılarak cilde
uygulandığında cildi nemlendirir, bakım yaparak korur.
Kullanım: Ozonlanmış zeytinyağı, tüm yüz ve vücuda masaj
yapılarak uygulanır.

Kullanım: İstenilen bölgeye günde 2 kere kullanılması tavsiye edilir.
Dikkat: Göz, mukoza ve açık yara ile temas etmemelidir. Küçük bebek ve süt çocuklarında
kullanılmaması tavsiye edilir.

Fiyatı: 16,50 €

Fiyatı: 13,90 €
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6749 Biorichi Nemlendirici Vücut
Losyonu Tüp 200 ml

wellness

4053 Biorichi Çay Ağacı Merhemi 200 ml
4055 Biorichi Çay Ağacı Merhemi Tüp 50 ml
Evinizdeki ilk yardım!

Evinizdeki ilk yardım
artık çanta boyunda

Avustralya'da yetişen çay ağacı yapraklarından elde edilen uçucu yağı, pek
çok kozmetik ürününün bileşiminde bulunmaktadır. Çay ağacı; mükemmel
bir cilde sahip olmak için cildin doğal parlaklığına kavuşmasına ve ipek gibi
yumuşak olmasına yardımcı olan bir bitkidir.
Kullanım: İstenilen bölgeye günde 2 kere kullanılması tavsiye edilir.
4053 Fiyatı: 18,90 €

3540 Petra Wellness Aç Yapıştır Detoks Bandı / 10’lu
Petra Wellness Aç Yapıştır Detoks Bandı’nı gece yatarken ayak tabanınıza
yapıştırmanız yeterli. Bu ürün kendinden flasterli olduğu için daha pratik bir
biçimde ayak tabanınıza yapıştırmanızı sağlar. Bir kutusunda 10 adet bant
bulunmaktadır.
Fiyatı: 31,50 €
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4055 Fiyatı: 6,70 €

Kullanım: Gece uyumadan önce: Ayaklarınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun.
Yapışkan bandı açmak için öncelikle üzerindeki jelatinli kısmı çıkarın. Ayak tabanınıza
sabitlenecek şekilde yapıştırın. Aynı işlemi diğer ayağınıza da uygulayın. Yapıştırdıktan
sonra iyice bastırmak için birkaç adım atın.
Sabah uyandığınızda: Yapışkan bantları ayağınızdan çıkarın ve ayak tabanınızı iyice
yıkayın. Gece boyunca, pedin rengi değişip, koyulaşmış olacaktır. Detoks bandını düzenli
uygulamanızı tavsiye ederiz.

ICEA Sertifikalı Organik Bakım Ürünleri
Doğanın bize sunduğu harika bir seri ile kendinizi
şımartmaya hazır mısınız?
Bu seri zengin içerikli doğal formülüyle, olumsuz
yaşam koşullarının verdiği zararları cildimizden
arındırmak, cildi beslemek, bakım sağlamak,
kısacası şımartmak için tasarlanmış harika bir
bakım serisidir.
Deneyin, vazgeçemeyeceksiniz!

Ekokimya Organik Avedien ürünleriyle İtalya’da
110 şirketle yarıştı. Ödüle layık görülen
6 şirket arasında 2. olarak yerini aldı.
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4961 Avedien Likit Yüz Temizleme Sabunu 150 ml
Temiz ve canlı bir cilt için doğal çözüm!
Cildin pH değerini koruyarak lipid tabakaya zarar vermeden cildi ve
makyajı derinlemesine temizlemeye yardımcı olur. Ciltteki kiri ve fazla
sebumu alır. Tazeleyici ve canlandırıcı etki yapar. Cildi kurutmayan
yumuşak kremsi bir köpüğe sahiptir.
İçeriğinde bulunan organik mersin suyu cildi temizler. Organik portakal
yağı cildi besler ve korur. Organik içeriği ve hassas formülü sayesinde cildi
kurutmaz. Göz ve yüz makyajını çıkarmak için tavsiye edilir.
Preis: 12,70 €

4985 Avedien Ultra Nemlendirici Eco Bio Yüz Bakım Kremi 50 ml
Yüzünüzü güldürecek sihirli karışım.
Hassas yüz bakımı için geliştirilmiş, besleyici, koruyucu ve nemlendirici krem.
Yağlı ve yapışkan olmayan yapısı sayesinde cilt tarafından hızla emilir.
Doğal E vitamini, cildin yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlar, cildi nemlendirmeye
ve korunmaya yardımcı olur. Kuvvetli antioksidan özelliğinden dolayı cildi çevresel
hasarlara ve yıpranmalara karşı korumaya yardımcı olur.
Preis: 33,90 €
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4954 Avedien Organik Tırnak ve Tırnak Eti Bakım Yağı 20 ml
Sağlıklı tırnaklar için.
Zengin içeriğe sahip %100 organik yağlardan oluşmuş bakım yağı, tırnak ve tırnak
çevresini beslemeye, korumaya, canlandırmaya yardımcı olur. İçinde bulunan
organik zeytinyağı, susam yağı, kayısı yağı ve argan yağı sayesinde tırnakların
sağlıklı gelişimine yardımcı olur. Tırnaklarınızı besler ve güçlendirir, tırnaklardaki
kırılma ve soyulmaları engellemeye yardımcı olur. Tırnakların nem dengesini
koruyarak canlı ve parlak görünüm sağlar. Tırnak etlerinin kurumasını önler.
Manikür öncesi ve sonrası kullanım için idealdir.
Preis: 10,90 €

4992 Avedien Rescue Jel 60 ml
Serinin ilk ürününü çantanızdan asla çıkarmak istemeyeceksiniz!
AVEDIEN RESCUE GEL, doğanın bize sunduğu zenginlikleri bir araya getiriyor.
Aloe Vera başta olmak üzere içindeki organik bitki özleri sayesinde, hızlı ve etkili
sonuçlar almanızı sağlayacak.

Kullanımı çok kolay!

Roll-on başlığıyla vücudunuzda istediğiniz bölgeye sürüyorsunuz. Cildinizde doğal
bir ferahlama, rahatlama hissedene kadar
uygulamaya devam ediyorsunuz.
Hepsi bu kadar! Avedien Rescue Gel her zaman sizinle…
Preis: 18,00 €
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6751 Avedien Hücre Yenileyici Elixir 15ml
Gücünü içeriğindeki yağlardan alan İksir!
İçeriğinde bulunan Organik Zeytinyağı, Organik Kayısı yağı, Organik Vanilya yağı, Doğal E vitamini,
Provitamin B5 sayesinde Hücre dokusunu ve hücre yenilenmesini destekler.
Cildinize nem katarak yumuşaklık ve esneklik sağlamaya, cilt elastikiyetini arttırmaya, kuruyan, susuz
kalmış ciltleri nemlendirmeye ve yatıştırmaya yardımcı olur. Ciltteki nemin uzun süreli devam etmesini
sağlar ve bu sayede cildin daha parlak ve canlı olmasını destekler. Kuvvetli antioksidan etkisi ile çevresel
hasarlara karşı cildi korumaya ve yaşlanma belirtileriyle savaşmaya yardımcı olur.
Kullanım: Akşamları temiz cilde uygulanır ve parmak uçlarıyla masaj yapılarak cilde yedirilir. Yüz
kreminin içine birkaç damla damlatılarak uygulandığında kreminizin nemlendirme özelliğinin daha etkili
ve uzun süreli olmasını sağlar.
Tüm cilt tipleri için kullanıma uygundur, yoğun nemlendirme özelliğinden dolayı çok kuru ciltler için
kullanımı idealdir.
Preis: 25,90 €
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4916 Avedien Koruyucu Onarıcı El ve Tırnak Bakım Kremi 100 ml
Hem korur hem onarır.
Organik zeytin yağı ve organik greyfurt yağından oluşan etkin formülü ile ellerinizi ve
tırnaklarınızı gün boyu besler, korur ve onarır. Günlük el bakımı için idealdir. Cildin
yumuşaklığını uzun süre korur, hızlı ve kolay emilimi sayesinde ellerde yağlı, yapışkan bir
his bırakmaz. Çok kuru ve çatlamış elleri nemlendirerek rahatlatır. Organik greyfurt yağı
C vitamini yönünden oldukça zengindir, cildi yıpranmalara karşı korur, cilde canlılık ve
parlaklık kazandırır. Kuruyan ellere ve sertleşen tırnak etrafı derisine besleyici ve yumuşatıcı
etki yapar. Tırnakların nem dengesini koruyarak canlı ve parlak görünüm sağlar.
Preis: 10,90 €

4978 Avedien Canlandırıcı Göz Çevresi Bakım Kremi 15 ml
Göz çevrenizin gençlik iksiri!
Avedien göz çevresi bakım kremi, hassas göz çevresi için özel olarak tasarlandı.
Yağlı ve yapışkan olmayan yapısı sayesinde cilt tarafından hızla emilir.
Göz çevresindeki hassas ve kuru cildi nemlendirmeye ve tazelemeye yardımcı
olur. İçindeki doğal nemlendiriciler nazik göz çevresini korumaya yardımcı olur.
E vitamini dış etkenlerin yol açtığı hasara karşı cildi korur. Hyaluronic acid, hassas
göz çevresinin daha pürüzsüz ve yumuşak olmasına, kırışıkların azalmasına
yardımcı olur.
Preis: 28,50 €
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GREEN FARMA ile Reishili kahvenizin
40 yıl hatırı bir ömür kazancı var...
13465 Green Farma Reishi Coffee Mocha - 15 Poşet
Kakao’nun mutluluk veren, yüze gülümseme getiren aroması, kremanın
o çekici beyazlığı, kahvenin ise tiryakilik yaratan hissettirdikleri, az sertliğinin
karakteri Reishi mantarıyla harmanlanarak sunulmuş hali.
Hazılanışı: Her bir poşet (28 gr.) bir fincan içindir. 150 ml kaynamış suya
1 poşet çözünebilir kahve koyun ve iyice karıştırarak servis edin.
13465 Fiyatı: 29,50 €

13427 Green Farma Reishi Coffee Classic - 30 Poşet

13441 Green Farma Reishi Coffee 3 in 1 - 20 Poşet

Kaliteli Toz Kahve ve Reishi mantarı’nın harika lezzeti kahve severler ile
buluşuyor.

Kahve, Krema, Şeker ve Reishi Mantarının eşsiz uyumu.
Hazılanışı: Her bir poşet (21 gr.) bir fincan içindir. 100 ml kaynamış suya
1 poşet çözünebilir kahve koyun ve iyice karıştırarak servis edin.

Hazılanışı: Her bir poşet (3 gr.) bir fincan içindir. 100 ml kaynamış suya
1 poşet çözünebilir kahve koyun ve iyice karıştırarak servis edin.

13441 Fiyatı: 29,50 €

13427 Fiyatı: 24,00 €
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3550 Aquawell Manyetik Anti Kireç Top
Bulaşık veya çamaşır makinenizin içine yerleştirmeniz yeterlidir. Su, topun
içinden geçerken kireç kristalleşir ve yüzeylere yapışmaz hale gelir. Ömür
boyu kullanılabilir. Hiçbir kimyasal madde içermez. Sudaki kireç daha fazla
deterjan ve elektrik kullanmanıza neden olur. Bulaşıklarınızda matlık yapar.
Kıyafetlerinizde kötü kokuya sebep olur.
Made in Germany
Fiyatı: 28,90 €
Manyetik Yıkama Topu kullanarak sağlayacağınız avantajlar;
* Suyun temizleme gücünü arttığından, önceden kullanılan deterjan ve parlatıcı
miktarında suyun sertlik derecesine göre %50 ile %70 arası tasarruf sağlarsınız!
* Bulaşık makinesinde tuz kullanımına gerek kalmaz.
* Kireç çözücü/önleyici kimyasal maddeler kullanmanıza gerek kalmaz.
* Makinelerin rezistansını kireçten koruyarak ısı iletimini kolaylaştırır.
* Makinenizin ömrünü uzatır ve enerjiden %40 oranında tasarruf sağlar.
* Rezistans ve çamaşır lifleri arasında önceden birikmiş kireç taşları ‘’ters tepkime’’
yoluyla 3-5 yıkamadan sonra çözülür.
* Beyazlar 90 °C yerine 60 °C de yıkanarak çamaşırın yıpranmasını önler.
Aynı zamanda enerji tasarrufu sağlanır. En önemlisi kimyasal madde kullanımını
asgariye indirerek çevrenin korunmasına katkı sağlar.

MANYETİK YIKAMA TOPU ÖZELLİKLERİ:
Manyetik Yıkama Topu evsel ve endüstriyel çamaşır ve bulaşık makineleri için tasarlanmıştır.
Çamaşır makinesinde çamaşırın üzerine, bulaşık makinesinde üst haznede herhangi bir noktaya
topun içerisinden suyun akışını kesmeyecek şekilde yerleştirilir. Kireç çözücü ürünlerden %100
deterjan, yumuşatıcı ve enerjiden %30 - %70 oranında tasarruf sağlar.
Manyetik Yıkama Topunun çalışma prensibi aşağıda kısaca anlatılmıştır.
Musluklardan akan suyun içinde Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Demir (Fe) ve Bikarbonat
(HCO3) iyonları mevcuttur. Su hareket kazandığında Kalsiyum ve Bikarbonat iyonları birleşerek,
Kalsiyumbikarbonat (CaCO3) yani halk dilinde ‘’kireçtaşı’’ diye adlandırılan ‘’çökelme’’ oluşur.
Manyetik Yıkama Topunun manyetik alanından geçen su, bu yapışma özelliğini kaybeder ve
çökelme oluşmaz. Ürünün hareket eden, aşınan ve tükenen bir parçası olmadığından kullanım
ömrü yoktur.
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3500 Turbo Grill Buharlı Pişirme Robotu
Beyaz
Turbo fanı hava akımı sağlar ve yemeklerin her yanına ısıyı dağıtır. Koku, is,
duman yapmaz. Balık gibi zor yemekler dahi kokusuz yapılabilir. Zaman ve
termostat ayarı ile tüm yemekler için en ideal pişirmeyi kokusuz şekilde sağlar
Yağ kullanmadan pişirilen yemekler ile sağlıklı beslenme imkanı sunar.
Yemeklerin sıvı, besin ve minerallerini korur. Kullanımı ve temizliği çok kolaydır.

Turbo Grill yağsız pişirme özelliği ile daha sağlıklı
beslenmenize yardımcı olur.
Turbo Grill hava akımı ile sağlıklı bir pişirme teknolojisine sahiptir.
Mikrodalga ve halojen gibi sağlığa zararlı ışınlarla pişirme yapan
sistemler kullanılmaz.
Fiyatı: 169,00 €

3350 Silikon Yumurta-Yağ Fırçası
Kırmızı-Yeşil
350 °C ye dayanıklı silikon uçlar. Çok dayanıklı ve uzun ömürlü.
Yumuşak ve ergonomik tutacak. Birbirinden şık 2 renk seçeneği.
Fiyatı: 9,90 €
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PETRALI DÜNYA İÇİN KURUMSAL ÜRÜNLER

3951 - TR
Petra Ürün Kataloğu
Fiyatı: 0,50 €

3951 - DE
Petra Ürün Kataloğu
Fiyatı: 0,50 €

3964
Petra Evrak Çantası
Fiyatı: 7,70 €

3965
Petra Çantası Başarı Seti
Fiyatı: 10,20 €

3986
Petra Seyahat Makyaj Çantası
Fiyatı: 11,00 € (1 adet)

3955
Petra Tanıtım Standı
Fiyatı: 68,00 €

3975
Petra Biyoçözünür Poşet
Fiyatı: 1,90 € (30 adet)

3173
Petra Şemsiye
Fiyatı: 6,70 €
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Petralı olmanın avantajları çok.
• Serbest çalışma saatleri sayesinde sıkılmadan çalışırsın. İş sahibi olsan da, öğrenci olsan da fark etmez.
İstediğin zaman istediğin yerde çalışma özgürlüğüne sahipsin.
• Aile yaşantın etkilenmez. Çocuklar okuldayken ya da uyuduktan sonra çalışabilirsin.
• Talimat yok, satış hedefi yok. Çalışmanın kapsamını ve böylece kazancını kendin belirlersin.
• Büyük yatırım yapmana gerek yok: Cebinden yüklü bir harcama yapmazsın. İyi bir başlangıç için 		
ihtiyacın olanları Petra’dan temin edersin.
• Ek kazançla daha bağımsız olursun. Satın alma gücün yükselir, daha rahat yaşarsın.
• Yalnız değilsin. Bağımsızsın, ancak arkanda Petra var. Düzenli eğitimler ve seminerlerle, başarıya giden
yolda yanında kalabalık bir ekip olduğunu hissedersin.
• Kariyer yapabilirsin. Petra’da, satış başarın ve sponsor kazanma oranın ödüllendirilir. Ödüller; prim,
kariyer basamaklarında yükselme ve yurtiçi ve yurtdışı gezilerdir.
Petralı olmak çok kolay!
Petra temsilcisi olmak için Petra Temsilcilik Sözleşmesini imzalaman yeterli. Bu sözleşmeyi her zaman ihbarsız
olarak ve sebep belirtmeden feshedebilirsin.
Petra ürünlerini kullandıkça daha yakından tanımanı sağlar. Sen Petra ürünlerinden yararlandıkça, ürünlerin
kalitesini gördükçe, temsilcilik ve satış yapman kolaylaşır.
Hedefimiz bir: Başarılı olmak!
Yaşamına yeni bir yön vermek, biraz heyecan ve eğlence katmak, daha fazla kazanç elde etmek istiyorsan
seni bekliyoruz. Unutma, yaşam zenginleştikçe güzel...

