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Ecstar
Az Ecstar-nak fontos a tudatosság, nemcsak a hatékonyság, 
hanem a környezetkímélő minőség és a társadalmi felelősség-
vállalás tekintetében is. Hiszünk benne, hogy gyermekeink jövője 
érdekében az egyetlen ésszerű választás, ha megteremtjük a 
japán csúcstechnológia, a hatékonyság és a környezettudatosság 
egyensúlyát.

Ecstar tisztítószerek

Az Ecstar növényi hatóanyaggal ellátott termékcsaládja 
 illatanyag- és adalékanyag-mentes, mikrobiológiailag könnyen 
lebomlik. Így az Ecstar nemcsak egy hatékony, erős tisztítószer, 
hanem  maximálisan környezetbarát is. Célunk, hogy az Ecstar-
tól jól megszokott japán  minőséget az  életterünk tisztítására 
is  továbbvigyük, miközben továbbra is szem előtt tartjuk a 
 számunkra alapvető fontosságú környezettudatosságot. 

Hogyan működik?

Termékeink művi úton előállított vegyi anyagoktól mentesek, 
alapvetően nem habzanak és nem tartalmaznak semmilyen
homogenitást elősegítő anyagot. Az Ecstar termékei egyedülálló-
an hatékonyak és rövid idő alatt lebomlanak.  
Különlegesség, hogy amennyiben egy Ecstar-ral kezelt felületet 
néhány napon belül víz ér, a tisztítószer újra aktiválódik, és újra 
hatást fejt ki a teljes biológiai lebomlásig.

Laboreredmények

Független akkreditált laboratóriumi vizsgálat is igazolja, hogy   
az Ecstar-ban használt szuperkoncentrátum képes a különböző 
gombafajtákat és baktériumtörzseket, így a fekete penészt   
vagy a torokfájásért sokszor felelős E. coli baktériumot  
is  semlegesíteni. Laboratóriumi vizsgálat igazolja az olajlebomló 
hatását is.

Főbb jellemzők

Az Ecstar-nál szem előtt tartjuk, hogy Földünk 
 szépségét a következő generációk számára is 

 megőrizzük. 

Köszönjük, hogy az Ecstar-t választottad!



Autókárpit-tisztító
Az autó. Van, aki a lóerők miatt szereti, és olyan is akad,   
aki csak a formájába szerelmes. Egyben azonban biztosak vagyunk: 
imádod, ha kívül-belül makulátlanul pompázik. Az Ecstar autókárpit- 
tisztítójának a bosszantó és makacs foltok sem jelentenek akadályt! 
Az Ecstar kíméletlen a foltokkal, mialatt kíméletes a környezethez! 
Használat előtt végezz színpróbát!

Használati útmutató

Használat előtt felrázandó! Alaposan nedvesítsd be az érintett 
felületet - ha lehet, meleg vízzel -, majd fújd rá az Ecstar autókárpit- 
tisztítóját, töröld át mikroszálas kendővel, és hagyd megszáradni. Erős 
 szennyeződés vagy régi foltok esetén előfordulhat, hogy többszöri 
kezelés szükséges. A termékben felhasznált koncentrátum gomba-   
és baktériumölő hatását akkreditált tesztek bizonyítják.

Üveg- és tükörtisztító
Az autó üvegfelületei nagyon gyorsan koszolódnak, főleg,  
ha kisgyermek vagy kisállat is van a családban.

Az Ecstar cseppmentes üveg- és tükörtisztítója foltmente-
sen szárad, és könnyedén megbirkózik még a nehéznek tűnő 
 szennyeződésekkel is, mindezt alkoholmentesen. Így még kis 
helyiségben történő használat esetén sem irritálhatja a nyálka-
hártyát.

Az Ecstar cseppmentes üveg- és tükörtisztítójának használa-
ta során az érintett felületek lassabban koszolódnak vissza, 
 ellentétben a hagyományos tisztítószerekkel.

Használati útmutató

Permetezz Ecstar-t a koszos üvegfelületre, majd száraz pamut-
ronggyal töröld át! Makacs foltok esetén nedvesítsd be előre az 
érintett felületet!

VISZLÁT,
SZENNYEZŐDÉSEK! 
HELLÓ, TISZTASÁG! 

ECSTAR-RAL 
NINCSENEK KOSZOS, 
ZSÍROS ÜVEG-
FELÜLETEK!

Általános felülettisztító
Akár lakásodban, akár az autód belső terében is tudod hasz-
nosítani, hiszen kiválóan alkalmas a műanyag és fém felületek 
tisztítására és  k ülönbö ző szennyeződések eltávolítására!  
Az Ecstar általános felülettisztítóval nincs többé olyan terület, 
aminek megújításához “erőt” kell gyűjtened. Annyira könnyű és 
élvezetes a használata, hogy innentől ahhoz kell erőt gyűjtened, 
hogy abba tudd hagyni a takarítást.

Általános felülettisztítónkat használhatod a lakásod és az autód 
minden olyan felületén, aminek nem árt a víz. 
Lehet ez fém  vagy műanyag. 

Használati útmutató

A flakont használat előtt erősen rázd fel! Makacs szennyeződés 
esetén a tisztítandó felületet nedvesítsd be, fújd rá az Ecstar 
 általános felülettisztítóját, és hagyd hatni néhány percig, majd   
egy pamutruhával vagy papírtörlővel töröld szárazra! Makacs 
szennyeződés esetén a tisztítandó felületet nedvesítsd
be a takarítás előtt!

TÖKÉLETES 
TISZTÍTÁSRA 
TERVEZVE!


