


ADIM ADIM DAHA TEMİZ BİR DÜNYA 
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Petra	  Clean	  ürünleri	  ile	  Tavandan	  Tabana	  Temizlik	  





Petra	  Clean	  ürünleri;	  

Petra	  Clean	  -‐	  Zeynep	  Yüksel	  
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Akciğerleri	  korur.	   Cilt	  yapısını	  korur.	  

Kimyasalların	  zararlarından	  korur.	  



7	  

NANOSİLVER	  TEKNOLOJİSİ	  
İLE	  MÜKEMMEL	  HİJYEN	  

Özel	  makinelerde	  saç	  kılından	  100	  kat	  daha	  ince	  bir	  dokuya	  sahip,	  lifleri	  çapraz	  şekilde	  
dokunmuştur.Bu	  özelliği	  nedeni	  ile	  de	  her	  türlü	  kiri	  tutucu	  ve	  hapsedici	  yapıdadır.	  	  
Toz	  ,kir	  (Bakteriler	  dahil	  )	  v.s.	  her	  türlü	  istenmeyen	  maddeleri	  mükemmel	  şekilde	  
toplar	  ve	  içine	  hapseder.	  Su	  ve	  sabunla	  yıkandığında	  ise	  lifleri	  gevşeyerek	  topladığı	  
maddeleri	  bırakır.	  	  
Çok	  kirlenmiş	  bezlerde	  sıcak	  su	  ile	  yıkama	  liflerin	  iyice	  yumuşayarak	  gevşemesini	  ve	  
üzerindeki	  maddeleri	  kolayca	  bırakarak	  ,tamamen	  temizlenip	  ,yenilenmesini	  sağlar.	  	  
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NANOSİLVER	  TEKNOLOJİSİ	  
İLE	  MÜKEMMEL	  HİJYEN	  

	  
Bez	  kuru	  olarak	  kullanıldığında	  staRk	  elektrik	  etkisi	  ile	  tozu	  ve	  kiri	  mıknaSs	  gibi	  
çeker.Bez	  ıslak	  kullanılırsa	  emme	  gücü	  4	  misli	  fazla	  olur.Mikro	  dokulu	  bezlerle	  
temizlenen	  yüzeyde	  iz	  kalmaz.	  
Klasik	  temizlikte	  bakteriler	  sadece	  %	  30	  oranında	  azalır.Mikro	  dokulu	  bezlerle	  %	  99	  
oranında	  azalır.Mikro	  dokulu	  hijyen	  sağlar	  ve	  sağlık	  dostudur.	  	  
	  



Petra	  Clean	  -‐	  Zeynep	  Yüksel	  
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	  1-‐	  KURU	  OLARAK	  ;	  	  
Sahip	  oldukları	  elektrostaRk	  güç	  sayesinde	  toz	  taneciklerini	  kendilerine	  çeker	  ve	  
hapseder,mıknaSs	  etkisiyle.	  
	  2-‐	  ISLAK	  OLARAK	  ;	  	  
Yağlı	  maddelerin	  ortadan	  kaldırılması	  için	  ıslaklığı	  damarlar	  aracılığıyla	  emdiklerinden	  emme	  
yetenekleri	  bezin	  kendi	  kütlesinin	  4	  kaSdır.Toz	  kir	  ve	  yağlar	  böylece	  mikro	  dokuda	  hapsedilmiş	  
kalırlar.	  
	  3-‐	  BUHARDAN	  YARARLANARAK	  ;	  
Turbo	  buharın	  etkisi	  sayesinde	  ,	  daha	  büyük	  temizleme	  gücüne	  ulaşır	  -‐	  buhar	  yağları	  eriRr	  -‐	  
mikro	  dokularda	  eriyen	  yağları	  daha	  çabuk	  emerler.	  	  
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      yeşil dostudur 





EVİMİZİN HER 
ALANI 
MİKROP 
YUVASI 







ÇAMAŞIR SULARINDA BULUNAN 
KLOR VE ZARARLARI 

•  Soluması	  dahi	  zararlı	  olan	  öldürücü	  bir	  kimyasal!!	  
•  Kimyasal	  özelliğinden	  dolayı	  beyin	  ve	  sinir	  hücrelerini	  yok	  eder.	  
•  AsSm	  ve	  alerjiye	  neden	  olur.	  
•  İdrar	  ile	  etkileşime	  geçRğinde	  zehirli	  gaz	  oluşturur.	  
•  Bulaşık	  deterjanı	  ile	  karışınca	  zehirli	  hardal	  gazına	  dönüşür.	  
•  Kan,	  yiyecek	  ve	  çamaşırlarla	  temas	  e^ğinde	  zehirli	  kloroform	  

gazına	  dönüşür.	  
	  
	  
	  
	  	  «Environmental	  Science&Technology	  –	  Doç	  Dr	  Mustafa	  Odabaşı»	  



Sağlıklı temizlik 
için  
çamaşır suyuna 
dikkat! 

Ağır kimyasal içeren 
çamaşır suyunun 
zararlarından korunmak 
için alınması gereken 
önlemler. 



Econatura	  	  
Ekolojik	  ÇamaşIr	  Suyu	  1	  lt	  
Mikrop	  öldürme	  gücü	  ile	  	  
etkili	  temizlik	  ve	  hijyen	  sağlar.	  

	  Güçlü	  formülü	  ile;	  
	  Banyo,	  	  
	  Lavabo,	  
	  Mubak	  yüzeyleri,	  	  
	  çamaşırlar	  	  
	  vb.hijyene	  ihRyaç	  duyulan	  her	  yüzeyde	  etkilidir.	  



Econatura	  	  
Ekolojik	  ÇamaşIr	  Suyu	  1	  lt	  

•  Temizlik	  ve	  hijyene	  ihRyaç	  duyulan	  her	  alanda	  kullanılır.	  
• 	  	  	  Yüzeyleri	  temizler	  ve	  hijyen	  sağlar.	  
• 	  	  	  Banyo,	  tuvalet,	  evye	  ve	  fayansların	  temizliğinde	  kullanılır.	  	  
• 	  	  	  Sararmış	  mubak	  eşyalarını	  temizler	  ve	  parlatır.	  
• 	  	  	  Çamaşırlar	  için	  elde	  ve	  makinada	  kullanıma	  uygun.	  
• 	  	  	  Beyaz	  çamaşırları	  ağarSr.	  
• 	  	  	  Çamaşırda	  renk	  değişikliği,	  solma	  yapmaz.	  

	  



	  

	  	  	  	  	  
	  
•  Metaller	  üzerindeki	  pas	  ve	  diğer	  lekeleri	  çözme	  özelliğine	  sahipRr.	  

Bu	  nedenle	  metal	  yüzeylerin	  parlaSlması	  amacıyla	  kullanılır.	  	  
•  Temizleme	  etkisi	  yüksekRr.	  
•  Lavabo,	  fayans,	  küvet	  v.b	  sert	  zeminlerin	  parlamasını	  sağlar.	  	  
•  Bakteriler	  üzerine	  öldürücü	  etkisi	  vardır.	  	  
	  
	  
	  

	  Doğal	  limon	  asidi	  



	  
•  Güçlü	  bir	  doğal	  dezenfektandır.	  	  
•  Kötü	  koku	  gidericidir.	  
•  Küflenmeyi	  de	  önler.	  
•  Temizleme	  etkisi	  yüksekRr.	  
	  

Doğal	  Mineral	  Kaya	  tozu	  





ECODROPS ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ 

•  100 lt ye kadar temizleme solüsyonu  

•  1000 ve 500 ml lik şişelerde 
 

•  İçerdiği özel aktifler sayesinde cildi tahriş etmez 

•  Temizlenen yüzeyde zararlı kalıntılar bırakmaz 

•  Çamaşırlarda leke çıkarıcı olarak destekleyici  

•  Silinebilir,yıkanabilir tüm yüzeylerin temizliğinde kullanılır. 



HİJYENİK BANYO VE WC’LER İÇİN 



• Banyo, tuvalet,derz araları,lavabo, küvet, 
duşakabin temizliğinde... 

•  Konsantre formülü ile 3-5 lt. temizleme solüsyonu elde 
edilir. 

•  Dezenfektan özelliktedir. 
• Güçlü formülü ile en zor kirlerde dahi etkili sonuç 

verir. 
•  Kireç ve su lekelerini yok eder. 
•  500 ml ve 1000 ml lik şişede 

HİJYENİK	  BANYO-‐WC	  TEMİZLEYİCİ	  



CASUS SÜNGER 

• Hiçbir iz ve leke bırakmadan kirleri ve mikropları 
kolayca yok eder. 

•  Fayans aralarında, pencere çerçevelerinde, 
ulaşılması zor köşe ve derinlikli yerlerde 
kullanılır. 



MUCİZE SİLGİ 



•  Etkinliği TUBİTAK onaylı formül. 
•  Güçlü formülü ile mikrop ve bakterileri yok eder. 
•  Lejyoner hastalığına neden olan mikrop yuvası 

klimaları dezenfekte eder. 
•  Diğer tüm bakteri ve mikrop yuvası                   

alanlarda güvenle kullanılabilir 

 

GENEL HİJYEN SPREY 





BANYODAKİ EN BÜYÜK 
YARDIMCILARINIZ 



HİJYENİK MUTFAKLAR İÇİN 



•  Bulaşıklarda ve her türlü kirli yüzeyde etkili temizlik. 
•  Konsantre formülü ile 3-5 lt. temizleme  solüsyonu 

elde edilir 
•  Cildi tahriş etmez,kurutmaz 
•  Cilt ile uyumlu pH değeri 
•  Bulaşıklarda zararlı kalıntılar bırakmaz 
•  Yıkama süresini azaltır, su tasarrufu sağlar 
•   Kolay durulanır, leke bırakmaz 
•  TUZ içermez. 

KREMLİ BULAŞIK TEMİZLEYİCİ 



BULAŞIK BEZİ 



       EKOLOJİK BULAŞIK MAKİNESİ JELİ 

ü Fosfat	  ve	  ağarScı	  içermez.	  
ü Doğal	  içeriklidir,	  güvenle	  kullanılır.	  
ü Bulaşıklarda	  kalınS	  bırakmaz.	  
ü Matlaşmayı	  ve	  çizilmeyi	  engeller.	  
ü Kolay	  çözünür	  ve	  durulanır.	  
ü Kısa	  yıkama	  programlarında	  bile	  etkilidir.	  
ü Patent	  başvurusu	  yapılmış^r.	  
	  

500	  ml	  



EKOLOJİK BULAŞIK MAKİNESİ JELİ – Dünyada bir ilk!  

Çok	  fonksiyonlu	  
üstün	  formül	  
• Temizleyici,	  ParlaScı,	  
Kireç	  önleyici,	  Tuz,	  
Cam	  koruma,	  Metal	  
koruma,	  Renk	  koruma,	  
Korozyon	  önleme	  

Ekolojik	  ürün	  

• Fosfat	  yok!	  
• Fosfonat	  yok!	  
• Ağır	  Kimyasallara	  yer	  
yok!	  

Yüksek	  performans	  
• Kısa	  program	  ve	  düşük	  
sıcaklıkta	  yüksek	  
performans	  

• Kolay	  durulanabilme	  
özelliği	  



Temizleyici	  

ParlaScı	  

Kireç	  
önleyici	  

Tuz	  

Cam	  
koruma	  

Metal	  
koruma	  

Renk	  
koruma	  

Korozyon	  
önleme	  

EKOLOJİK BULAŞIK MAKİNESİ JELİ  



 
 
EKOLOJİK BULAŞIK MAKİNESİ JELİ 
PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ 
 Ağır Leke– Genel Deterjan Performansı 

Ağır Leke- 
Yıkanmadan önceki hali 

Jel Deterjan-1 

Ecolinn Bulaşık Jeli 

Jel Deterjan-2 Jel Deterjan-3 Jel Deterjan-4 



Ağır	  Leke–	  Genel	  Deterjan	  Performansı	  

#1	  

Jel	  Deterjan-‐1	   Jel	  Deterjan-‐2	   Jel	  Deterjan-‐3	   Jel	  Deterjan-‐4	  



Meyveli Yoğurt Lekesi – Genel Deterjan 
Performansı 

Meyveli	  Yoğurt	  Lekesi	  
Yıkanmadan	  önceki	  hali	  	  

Jel	  Deterjan-‐1	   Jel	  Deterjan-‐2	   Jel	  Deterjan-‐3	  	   Jel	  Deterjan-‐4	  

Ecolinn Bulaşık Jeli 



Jel	  Deterjan-‐1	   Jel	  Deterjan-‐2	   Jel	  Deterjan-‐3	   Jel	  Deterjan-‐4	  

Meyveli Yoğurt – Genel Deterjan Performansı 

#1	  



MUTFAK TEMİZLEYİCİ 

•  Mutfaktaki tüm silinebilir, yıkanabilir 
yüzeylerin temizliğinde... 

•  Mutfaktaki her alana yapışmış inatçı yağ 
lekelerini yok eder. 

•  Mermer, fayans, seramik ve plastik 
yüzeylerde güvenle kullanılır. 

•  Paslanmaz çelik yüzeyler için uygun. 
•  Mutfak ekipmanlarına zarar vermez, etkili 

temizler ve parlatır. 
•  Yoğun kıvamıyla dik yüzeyden kolayca 

durulanıp arındırılır. 
•  Pırıl pırıl ve hijyenik mutfaklar için... 





•  Fırın, ocak, fritöz,aspratör, Tencere,tavaların 
temizliğinde kullanılır. 

 
•  Kurumuş yağ, kir ve lekeleri söker 

•  Bitkisel içerik 

•  Her alanda güvenle kullanılır 
 
•  Cilt ile uyumlu pH değer ile cilde zarar vermez 
 
•  Sabun bazlıdır, yüzeylere zarar vermez 

SÜPER YAĞ ÇÖZÜCÜ 



•  Tüm mutfak işlerinde rahat kullanım. 
•  Uzun ömürlü ve ekonomik. 

MUTFAK BEZİ(40X60) 



MUTFAĞINIZIN TEMİZLİĞİNDEKİ  
EN BÜYÜK YARDIMCILAR 



AYNA  VE CAM YÜZEYLER İÇİN 



• Mikrodokulu özelliği sayesinde; tüm cam, ayna ve kristal yüzeylerin 
temizliğini yapar, geriye ışıl ışıl yüzeyler bırakır. 

•  En büyük yardımcınız, Ecodrops 



AHŞAP YÜZEYLER İÇİN 



AHŞAP TEMİZLEYİCİ 

•  Parke, laminant, mobilyalar,kapılar, tüm 
ahşap yüzeylerde kullanılır. 

•  Antistatik etkiyle geç kirlenme. 

•  Kiri, lekeyi ahşaba zarar vermeden 
derinlemesine temizler, 

•  Yüzeyde etkin temizlik ve parlaklık sağlar. 

•  Durulamaya gerek yoktur. 

•  Kalıcı ve hoş kokusuyla, temizlik sonrası 
ferahlık.  



YER TEMİZLİK BEZİ 

•  Ahşap yüzeyler, lavabo, fayans, küvet, armatür gibi yerler için idealdir. 

•  Ayakkabı, deri koltuk ve çantalarınızın derin temizliğinde kullanabilirsiniz. 



METAL SOPALI YER BEZİ SETİ 

• Tüm	  evin	  temizliğini	  eğilip	  kalkmanıza	  gerek	  kalmadan	  kolayca	  
yapabilmeniz	  için	  tasarlanmış	  müthiş	  bir	  ürün.	  



YER TEMİZLİĞİNDEKİ  
EN BÜYÜK YARDIMCILARINIZ 
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GÖZ ALICI HALILAR İÇİN 



HALI YIKAMA ŞAMPUANI 
 
• Halınızın en dip noktalarına kadar işler ve kiri yüzeye 

çıkartarak söküp atar. 

•  Yağ, çamur,çay,kahve gibi inatçı lekeleri kökünden çözüp 
yok eder. 

• Giysilerde leke çıkarıcı olarak destekleyici ürün. 

•  İçerdiği yüzey aktifler ve enzimler sayesinde halının 
yüzeyinde ve diplerinde bulunan kirleri parçalar ve 
bünyesine alarak derinlemesine temizler 

•  Dezenfektan özelliğe sahiptir. 
 



HALI TEMİZLİĞİNDEKİ  
EN BÜYÜK YARDIMCILARINIZ 



ARAÇ TEMİZLİĞİ İÇİN 



Perla	  Araba	  Bezi	  ile	  silinen	  arabalarınız,	  ilk	  günkü	  ışıl^sını	  geri	  kazanacak.	  	  
	  

ARABA TEMİZLİĞİNDEKİ YARDIMCILARINIZ 



SİZ VE AİLENİZ İÇİN 



KEPEK ŞAMPUANI 
•  Isırgan özü,papatya özü, kırkkilit otu özü içerir. 
•  E vitamini ile derinlemesine bakım yapar. 
•  Boya ve koku içermeyen özel formül. 
•  Saçı yıpranmalara karşı korur, besler, nemlendirir. 
•  Saç köklerini yeniden yapılandırır. 
•  Saç derisinde kepek ile oluşan kaşıntı, soyulma ve kuruluğu 

ortadan kaldırır. 
•  Bütün saç tipleri ile uyumlu formül 

 
 



ECOCARE ŞAMPUAN 
•  Isırgan otu özü içeren özel formül 
•  Besleyici bitkisel proteinler ve E vitamini ile zenginleştirilmiştir. 
•  Buğday proteini,mısır proteini ve soya proteini ile onarma. 
•  Saçı dış etkilere karşı korur. 
•  Saçı yumuşatır ve parlak bir görünüm kazandırır. 
•  Her saç tipinde kullanılabilir. 

 
 



ECOCARE SAÇ KREMİ 

•  Isırgan otu ve E vitamini içeren özel formül 
•  Elektriklenmeyi önler, kolay tarama sağlar. 
•  Saçı nemlendirme özelliği sayesinde kolay şekil almasını 

sağlar. 
•  İşlem görmüş, yıpranmış, kuru, elektriklenen saçlar için 

idealdir. 
•  Her saç tipinde kullanılabilir. 

 
 





ECOCARE DUŞ JELİ 

•  Aloe Vera özü içeren özel formül 
•  Cildinizi arındırırken bir yandan da yenilenmesine 

yardımcı olur. 
•  Aloe Vera özü cildinize ferahlık ve tazelik kazandırır. 
•  Doğal geri nemlenme özelliği cildi tahriş etmeden 

temizler. 
•  Cildi yumuşak ve pürüzsüz yapar. 

 
 



BAL VE SÜT PROTEİNLİ DUŞ JELİ 

• Bal ve süt özü içeren özel formül 

• Provitamin B5 ile cildi besler, nemlendirir. 
 
•  Cildinizi arındırırken bir yandan da                  
yenilenmesine yardımcı olur 
 
• Cildinize ferahlık ve tazelik     kazandırır. 
 
• Doğal geri nemlenme özelliği cildi tahriş 
etmeden temizler 

Cildi yumuşak ve pürüzsüz yapar. 



HİJYENİK SIVI SABUN 

•  Konsantre formülü ile 3-5 lt sıvı sabuna denktir. 
 
•  Anti bakteriyel özellikli 
 
•  Elleri nemlendirir. 
 
•  Cilde uyumlu pH 5.5 değeri 

•  Tuz içermez. 

 
 







6668 Ecolinn Ecodent  
Bitkisel Diş macunu 

100	  ml	  

o 	  Diş çürüklerini önler ve diş eti bakımını sağlar.  

o 	  Plak önlemeye yardımcı olur. 

o 	  Ağız kokusunu gidermede etkin rol oynar. 

o 	  Sentetik koruyucu içermez. 

o 	  Sıcak ve soğuk hassasiyetinin giderilmesine   
yardımcı olur. 



NANE 
• Tartar önlemede ve Ağız kokusunu 

gidermede yardımcı olur.  

GREYFURT 
• Çürüklere ve dişeti problemlerine karşı 

yardımcı olur. 

MELİSA 
• Antibakteriyel Ajan 

MYRRH 
• Diş ve diş eti bakımında yardımcı 

olur. 

AYNISAFA 
• Ağız içi bakımında yardımcı olur. 

6668 Ecolinn Ecodent  
Bitkisel Diş macunu 



Özel	  bir	  frçayla	  özenli	  diş	  temizliği!	  

6699 Ecolinn Ecodent  
Diş Fırçası Kapaklı	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

o 	  Diş araları ve ağız içi temizliğini sağlar. 
 
o 	  Diş taşlarını engellemeye yardımcı olur. 

o 	  Koruyucu kapağı ile hijyen sağlar. 

o 	  Ağız içi ve diş bakımında etkin rol oynar. 





	  	  

4PLUS	  
1.   	  Plak oluşumuna engel olur. 
2.  Diş eti iltihaplarını önlemeye yardımcı olur. 
3.  İçindeki florür ile diş çürüklerini engellemeye 

yardımcı olur. 
4.  Ferah nefes sağlar. 

6675 Ecolinn Ecodent  
Ağız Çalkalama Suyu 

250	  ml	  



	  

6682 Ecolinn Ecodent  
Ağız Spreyi 

15	  ml	  

o 	  Ecodent Ağız Spreyi İçindeki saf nane özü ile  
   ekstra tazelik sağlar.  

o 	  Ağzınızı ve nefesinizi ferahlatmaya yardımcı olur.  

o 	  İş, ev hayatınızda ve seyahatleriniz için idealdir.  

o  İtici gazlar içermez.  







ECOSOFT KONSANTRE ÇAMAŞIR TEMİZLEYİCİ 

	  
ü Ultra	  konsantre.	  
ü Fosfat,	  	  fosfonat,	  ağarScı	  içermeyen	  formül.	  
ü Hindiba	  ve	  şeker	  kamışından	  elde	  edilen	  özler.	  
ü Her	  türlü	  (renkli,	  siyah,	  beyaz,	  narin,	  tül,	  yün,	  
vb…)	  çamaşır	  için	  uygun.	  

ü Enzim	  teknolojisi	  ile	  yüksek	  performans.	  
ü Kolay	  durulanma	  ve	  renk	  koruma.	  

(750	  ml)	  

Hayatı  
renkleriyle yaşa. 



      ECOSOFT ÇAMAŞIR YUMUŞATICI  

ü Ultra	  konsantre-‐	  50	  yıkama.	  
ü Bitkisel	  içerik.	  
ü Hassas	  ciltlerde	  kullanıma	  uygun.	  
ü Kolay	  ütüleme.	  
ü Çamaşırların	  dokusunu	  koruma.	  
ü Sararma	  yapmayan	  bileşenler.	  
ü Özel	  parfümü	  sayesinde	  kalıcı	  koku.	  
	  

(750	  ml)	  





Artık çamaşırlarda  
renklerin karışması derdine son! 



 
Süper emici mikro gözeneklere sahip 
Ecolinn Color wash mendil, boyaları kendi 
içinde hapseder ve çamaşırların birbirine 
renk bulaştırmasını önler. 
 
Değişik renk ve dokulara sahip 
çamaşırları bir arada, güvenle yıkamanızı 
sağlar. 
 
Elektrik, su ve deterjandan tasarruf sağlar,  
 

COLOR WASH MENDİL  



Sonuç olarak faydaları: 

1.  Aynı	  çamaşırdaki	  değişik	  renklere	  sahip	  parçaların	  birbirini	  
boyamasını	  engeller.	  

	  
	  

3.	  Boya	  kimyasalını	  hapsederek	  özellikle	  çocuklarımızın	  	  
	  	  	  	  	  giysilerine	  nüfuz	  etmesini	  engeller.	  	  

2.	  Farklı	  renkteki	  çamaşırların	  birbirini	  boyamasını	  engeller.	  





 
Doğallıktan ödün vermez  
  





İçeriğindeki bitkisel keratin protein sayesinde ; 
 
ü Cansız, mat ve yıpranmış saçları onarır. 
ü Saçı besler ve korur. 
ü Saça canlılık ve parlaklık verir. 

ü Saçı	  nemlendirir.	  
ü Saçın	  elektriklenmesini	  önler.	  
ü Kolay	  taranmasını	  ve	  şekil	  almasını	  sağlar.	  

           
     KERATİNLİ  ACİL BAKIM KREMİ 

(400 ml)	  

Saçın	  ihlyacı	  olan	  acil	  bakım	  



Harika saçlar için 
bir                             
mucizesi daha... 



Saç dökülmesi veya  
saç kıran artık sorun değil. 





• 	  Aşırı	  saç	  dökülmesini	  önler.	  
	  
• 	  Zayıflamış	  saçlar	  ve	  minik	  tüycükleri	  besleyerek	  dolgunlaş^rır.	  	  	  
	  	  
• 	  Saç	  diplerindeki	  kepeklenmenin	  giderilmesine	  yardımcıdır.	  

• 	  Saçın	  daha	  hızlı	  uzamasını	  sağlar.	  	  
	  	  
• 	  Saçların	  yağ	  ve	  nem	  oranını	  dengelemeye	  yardımcıdır.	  
	  
• 	  Zararlı	  güneş	  ışınlarından	  korumaya	  yardımcıdır.	  
	  
• 	  	  İçeriğindeki	  saç	  kremi	  özü	  ile	  saçın	  kolay	  taranmasını	  ve	  şekil	  almasını	  sağlar,	  	  	  
	  	  	  	  elektriklenmesini	  önler.	  

• 	  Tüm	  saç	  lplerine	  uygundur.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SARIMSAKLI	  ŞAMPUAN	  MUCİZESİ	  



C, B6, B1  
vitaminleri içerir. 

Isırgan otu içerir. 

  
Çinko  

Kalsiyum ve 
Beta Karoten  

yönünden zengindir. 



   
Tüm canlıların  
yaşam alanlarına saygılıdır 



 
    Sağlığınızı korur 
 
 



CİLDİNİZ PETRA CLEAN ÜRÜNLERİYLE  
DAHA YUMUŞAK VE SAĞLIKLI 





HİJYENİK VE SAĞLIKLI YİYECEKLER 



SEBZE VE MEYVE BEZİ 

•  Kullanım	  yeri;	  Meyve	  ve	  sebzelerdeki	  
bakteriler’den,	  tarım	  arSklarından	  ve	  zararlı	  
kimyasallardan	  arındırmak	  için	  kullanabilirsiniz.	  

•  Bezinizin	  sert	  yüzeyini,	  meyve	  ve	  sebzelerinizin	  
ağır	  kirlerinden	  kurtulmak,	  yumuşak	  yüzeyini	  
kurulamak	  için	  kullanabilirsiniz.	  





CEP TELEFONU TEMİZLEYİCİ 

•  AnR	  bakteriyel	  özelliktedir.	  
•  Cep	  telefonu	  üzerinde	  oluşan	  bakterileri	  yok	  eder.	  
•  Telefonun	  yaydığı	  ısı	  neRcesi	  artan	  bakterileri	  yok	  ederek	  güvenle	  

kullanım	  için	  hijyen	  sağlar.	  







Doğal ürünler kullan, 
Dünya’yı Koru! 




