
Tollseprű – strucc tollból – 110 cm (hosszú)

Tollseprű eltünteti a port a különböző felületekről a
valódi dél-afrikai strucctollaknak köszönhetően. A por
beszorul a tollakba, így nem kerül a levegőbe.

Felhasznált anyagok:
● Fogantyú: bükkfával táplált méhviasz
● Strucc tollak (Dél-Afrika)
● Fonott szövet hurok (barna)
● Csomagolás: nincs
● Európában készült

Paraméterek:
Hossz: 120 cm x 35 cm
Súly: 0,350 kg

Hogyan tartsuk tisztán a strucc tollseprűt?

● Nedves ruhával töröld át a terméket a fogantyújától a tollakig, ahhoz hogy eredeti
formáját megőrizd, szárítása fejjel lefelé lógatva ajánlott.

A tollseprű használata:

● Takaríts mindig felülről lefelé. Csak egyszer, lassan húzd végig a portörlőt a
bútorokon, máskülönben, ha oda-vissza mozdulatokat használva portalanítasz, akkor
a tollseprű nem fogja befogadni a port.

● Ha a tisztítandó felület nagyobb, mint maga a tollseprű, ismételd meg ugyanazt a
mozdulatot a fennmaradó területen.

Tollseprű – strucc tollból – 70 cm (közepes)

Tollseprű eltünteti a port a különböző felületekről a valódi dél-afrikai strucctollaknak
köszönhetően. A por beszorul a tollakba, így nem kerül a levegőbe.

Felhasznált anyagok:
● Fogantyú: bükkfával táplált méhviasz
● Strucc tollak (Dél-Afrika)
● Fonott szövet hurok (barna)
● Csomagolás: nincs
● Európában készült



Paraméterek:
Hossz: 70 cm x 30 cm
Súly: 0,200 kg

Hogyan tartsuk tisztán a strucc tollseprűt?

● Nedves ruhával töröld át a terméket a fogantyújától a tollakig, ahhoz hogy eredeti
formáját megőrizd, szárítása fejjel lefelé lógatva ajánlott.

A tollseprű használata:

● Takaríts mindig felülről lefelé. Csak egyszer, lassan húzd végig a portörlőt a
bútorokon, máskülönben, ha oda-vissza mozdulatokat használva portalanítasz, akkor
a tollseprű nem fogja befogadni a port.

● Ha a tisztítandó felület nagyobb, mint maga a tollseprű, ismételd meg ugyanazt a
mozdulatot a fennmaradó területen.

Tollseprű – strucc tollból – 30 cm

Tollseprű eltünteti a port a különböző felületekről a valódi dél-afrikai strucctollaknak
köszönhetően. A por beszorul a tollakba, így nem kerül a levegőbe.

Felhasznált anyagok:
● Fogantyú: bükkfával táplált méhviasz
● Strucc tollak (Dél-Afrika)
● Fonott szövet hurok (barna)
● Csomagolás: nincs
● Európában készült

Paraméterek:
Hossz: 30 cm x 25 cm
Súly: 0,130 kg

Hogyan tartsuk tisztán a strucc tollseprűt?

● Nedves ruhával töröld át a terméket a fogantyújától a tollakig, ahhoz hogy eredeti
formáját megőrizd, szárítása fejjel lefelé lógatva ajánlott.

A tollseprű használata:

● Takaríts mindig felülről lefelé. Csak egyszer, lassan húzd végig a portörlőt a
bútorokon, máskülönben, ha oda-vissza mozdulatokat használva portalanítasz, akkor
a tollseprű nem fogja befogadni a port.

● Ha a tisztítandó felület nagyobb, mint maga a tollseprű, ismételd meg ugyanazt a
mozdulatot a fennmaradó területen.



Nyeles lapát seprűvel (barack) lapát + seprű,
acél lapát + lószőr +poliészter (90 cm) - 3190

A szetthez tartozik egy lapát, egy nyél, egy seprű és

két kampó. Morzsák, papírdarabok vagy bármilyen

apró szemét felsöprésére. A seprű nyele lakkozott

bükkfa, sörtéje szintetikus és lószőr szálak keveréke.

A lapát és a tartóhorog a lakkozott acélból készültek.

Származási hely: Franciaország

Felhasznált anyagok:
Lapát: porszórt acéllemez

Seprűnyél: Lakkozott francia bükkfa (fenntarthatóan kezelt erdőkből)

Seprű: Keret: Lakkozott francia bükkfa (fenntarthatóan kezelt erdőkből)

Sörte: Fekete lószőr szintetikus (poliészter) szálakkal keverve

Csomagolás: újrahasznosított kartondoboz

Származási hely: Franciaország

Paraméterek:
Karton: 90 cm x 25 cm x 5 cm

Lapát + seprű: hossz: 22 cm x nagyobb 20 cm x magasság 90 cm

Súly: 1,42 kg

Tisztítás:
Időnként érdemes kitisztítani a seprű sörtéit, állapotának fenntartása érdekében.

Kövesd az alábbi 5 lépést az effektív tisztításhoz:

1. Áztasd a seprű sörtéit szappanos vízbe

2. Öblítsd le meleg vízzel

3. Rázd le a vizet

https://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/wp-admin/post.php?post=10878&action=edit
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4. Hagyd a sörtéket szobahőmérsékleten megszáradni

5. Végül fésüld át a sörtéket

Lapát + seprűnyél: Az acéllemez és a fogantyú tisztításához használj szappanos vizet és

gyengéd szivacsot, majd öblítsd le vízzel, és tiszta ruhával töröld át.

Asztali morzsaseprű ajándékdobozban
bükkfa, lószőr + poliészter (fehér - 3067,
barack - 3064, zsálya - 3061 )
A francia Andreé Jardin manufaktúra által készített

kefe tökéletes a morzsák vagy egyéb konyhai

törmelék kíméletes eltávolítására a konyhapultról

vagy más egyéb felületről.

Erős bükkfa nyéllel és puha lószőr sörtékkel a seprű

kényelmes és egyszerűen használható, szépen

illeszkedik a fém lapátba a könnyű tárolás érdekében.

Felhasznált anyagok:
Keret: lakkozott francia bükkfa (fenntarthatóan kezelt erdőkből)

Lapát: Lakkozott, porszórt acéllemez

Sörte: Fekete lószőr szintetikus (poliészter) szálakkal keverve

Csomagolás: újrahasznosított kartondoboz

Származási hely: Franciaország

Paraméterek:
Méretek: 15 cm x 12,5 cm x 2,5 cm

Súly: 0,220 kg

Tisztítása:
Ahhoz, hogy minél hosszabb ideig ki tudd élvezni az asztali morzsaseprű előnyeit, kövesd

az alábbi tippeket:

Hogy jó állapotban maradjon a morzsaseprű:

1. Áztasd a sörtéket szappanos vízbe

2. Öblítsd le meleg vízzel

3. Rázd le a vizet

https://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/wp-admin/post.php?post=10857&action=edit
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4. Hagyd a sörtéket szobahőmérsékleten megszáradni

5. Végül fésüld át a sörtéket

Lapát + seprűnyél: Az acél lapát és a seprűnyél tisztításához használj szappanos vizet és

gyengéd szivacsot, majd öblítsd le vízzel, és tiszta ruhával töröld át.

Női neszeszer – piperetáska fürdőszobába -
7060, Férfi neszeszer - piperetáska
fürdőszobába - 7061
Szép kockaformájával könnyen belecsúsztathatja

körömkefédet, borotvádat, sminktermékeidet,

ékszereidet vagy bármi mást.

Nem foglal sok helyet. Diszkrét púderrózsaszín és

sötétkék színekben kapható, arany színű

cipzárával és bőr fogantyújával tökéletes utazási

kellék.

Anne Hubert textiltervező jóvoltából (La Cerise sur

le Gâteau)

Tervezés: La Cerise sur le Gâteau / Andrée Jardin

Felhasznált anyagok:
Külseje: 100% pamut

Belseje: 100% bevont pamut

Arany bevonatú cipzár

Sötétbarna bőr fogantyú

Csomagolás: nincs

Származási hely: Portugália

Paraméterek:
Méretek: 15,5 cm x 10 cm x 11 cm

Nettó súly: 380 g/m2

Tisztítása:
Kézzel mosandó gyengéd mosogatószerrel.

https://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/wp-admin/post.php?post=10281&action=edit


Fa hajkefe vaddisznósörte | Andrée Jardin -
7201
Andrée Jardin nem csak otthon tisztán tartásával

törődik, hanem a szépségápolásra is gondolnak.

Keféik modernek, de egyben a tradicionális,

régimódi vonalakat is tükrözi.

Haj egyenesre fésüléséhez megalkotott fésű

vaddisznó sörtékkel gondoskodik arról, hogy

fésülködés közben ne jöjjön létre statikus

elektromosság a súrlódás hatására.

Franciaországban kézzel készítették, rugalmas

párnázattal a magasabb fokú kényelem érdekében,

valamint a fenntarthatóan kezelt erdőkből származó

francia bükkfa nyéllel rendelkezik.

Felhasznált anyagok:
Fa nyél: Természetes francia csiszolatlan bükkfa, fenntarthatóan kezelt erdőkből

Sörtéje: Vaddisznó

Párna: Természetes kaucsuk (Sri Lanka)

Védőtasak: pamut

Származási hely: Franciaország

Paraméterek:
Méretek: 18 cm x 5 cm x 4 cm

Súly: 0,060 kg

Tisztítása:
Hogyan tartsam tisztán a hajkefét?

1. Tupír és szétválasztó fésű (hosszú, hegyes nyelű fésű) végével távolítsa el a szőrt a

kefe szálai közül. Ha nincs ilyen típusú fésűd, akkor bármilyen hegyes tárggyal,

például toll, ceruza vagy fogpiszkáló.

https://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/wp-admin/post.php?post=11591&action=edit


2. Tölts meg egy edényt meleg vízzel. Adj hozzá néhány csepp gyengéd sampont a

vízhez, és keverd fel, hogy hab keletkezzen. Az extra tisztítóerő érdekében 1-2

teáskanál szódabikarbónát is adhatsz hozzá. Keverd fel jól a vizet. Ne tedd bele

teljesen a fésűt, mert az károsíthatja a fa nyelet. Csak a sörtéket áztasd be.

Többször mártsd bele a sörtéket és rázd ki a fésűt. Ez segít fellazítani és eltávolítani

az olajokat, az elhalt hámsejteket és a fésű sörtéi között fellelhető egyéb

szennyeződéseket. Ha fésűd nem túl piszkos, akkor így sikerül majd megtisztítani a

sörtéket. (Ha nagyon koszos fésűvel állsz szemben, akkor a párnázat és a sörték

megtisztításához egy régi fogkefét kell használnod)

3. Miután befejezted a hajkefe tisztítását, öblítsd le hideg vízzel, és egy ruhával

szárazra törölheted.

4. Hagyd a kefét megszáradni, sörtéivel lefelé fordítva, egy tiszta ruhára vagy

törölközőre fektetve.

Fa testkefe | viaszos bükkfa és disznó sörte -
7020
Ez a testkefe minden olyan gondoskodást megad neked,

amelyre a bőrödnek szükséged van. Használhatod mind

testmasszázshoz, mind testradírozáshoz. Víz alatt vagy

szárazon, testápolóval vagy anélkül. A bőröd puhább és

simább lesz. Ez a kefe kiválóan alkalmas a bőrben való

vérkeringés serkentésére is.

Felhasznált anyagok:
Alap: Természetes francia bükkfa fenntarthatóan kezelt

erdőkből

Sörtéi: Fehér disznó sörte

Csomagolás: nincs

Származási hely: Franciaország

Paraméterek:
Méretek: 7 cm x 5 cm
Súly: 80 g

Tisztítása:
Természetes anyagokból készült.

https://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/wp-admin/post.php?post=11565&action=edit


Használat után javasolt:
● Tisztítsd meg egy kis szappanos vízzel, öblítsd le
● Enyhe alkoholos fertőtlenítős tisztítás néhány hetente jó megoldás lehet a

baktériumok eltávolítására
● Győződj meg róla, hogy jól át van mosva vízzel, mivel az antibakteriális folyadékok

irritálhatják a bőrt
● Öblítés után rázd ki a vizet erőteljesen
● Hagyd száradni szobahőmérsékleten, fejjel lefelé

Javasoljuk, hogy tápláld a fát valamilyen olajjal, ez ellenállóbbá teszi a nedvességgel,
párával szemben.

Masszázs kefe viaszos bükkfa és disznó
sörte - 7050

Masszázshoz és hámlasztáshoz használható.
Ez a kefe puhává és simavá teszi bőröd, serkentve
a vérkeringést. Könnyen alkalmazható szövött
pántjának és nagy méretének köszönhetően.

Felhasznált anyagok:
Alap: Természetes francia bükkfa fenntarthatóan
kezelt erdőkből
Sörte: Fehér disznó sörte
Pánt: Szövött pamut (bézs)
Csomagolás: nincs
Származási hely: Franciaország

Paraméterek:
Méretek: 11,5 cm x 8 cm x 5 cm
Súly: 110 g

Tisztítása:
Természetes anyagokból készült.
Használat után javasolt:

● Tisztítsd meg szappanos vízzel, majd öblítsd le
● Enyhe alkoholos fertőtlenítős tisztítás néhány hetente jó megoldás lehet a

baktériumok eltávolítására
● Győződj meg róla, hogy jól át van mosva vízzel, mivel az antibakteriális folyadékok

irritálhatják a bőrt
● Öblítés után rázd ki a vizet erőteljesen

https://webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu/wp-admin/post.php?post=10881&action=edit
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● Hagyd száradni szobahőmérsékleten, fejjel lefelé
Javasoljuk, hogy tápláld a fát valamilyen olajjal, ez ellenállóbbá teszi a nedvességgel,
párával szemben.

Hátmosó kefe viaszos bükkfa és disznó
sörte - 7030

A francia nagymamák vintage piperecikkei ihlették.
Ez a kefe olyan gondoskodást biztosít számodra,
amelyre a bőrödnek szüksége van. Naponta
használható zuhanyzóban vagy kádban, az elhalt
sejtek hámlasztásával és leradírozásával. Serkenti
a vérkeringést, megnyugtatja az elmét és enyhíti a
stresszt. A kefét akár szárazon is használhatod
fürdés előtt, hogy serketsd testedet a
méreganyagok felszabadítására.
Ez a hosszú fogantyúval ellátott kefe ideális a test minden részének eléréséhez. Az kefének
két oldala van, az egyik oldalon hosszú sörték helyezkednek el a lágy masszírozáshoz,
másik oldalán pedig rövid sörték, ami a bőr hámlasztását teszi lehetővé. A kefe ergonómiája,
mérete és minősége tökéletes, míg egyszerűsége és esztétikája minden fürdőszobában
kiválóan fog festeni.

Felhasznált anyagok:
Nyele: Természetes francia bükkfa fenntarthatóan kezelt erdőkből
Sörtéi: Fehér disznó sörte
Pamut hurok a nyél végén
Csomagolás: nincs
Származási hely: Franciaország

Paraméterek:
Méretek: 30 cm x 9 cm
Súly: 190 g

Tisztítása:
Természetes anyagokból készült.
Használat után javasolt:

● Tisztítsd meg szappanos vízzel, majd öblítsd le
● Enyhe alkoholos fertőtlenítős tisztítás néhány hetente jó megoldás lehet a

baktériumok eltávolítására
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● Győződj meg róla, hogy jól át van mosva vízzel, mivel az antibakteriális folyadékok
irritálhatják a bőrt

● Öblítés után rázd ki a vizet erőteljesen
● Hagyd száradni szobahőmérsékleten, fejjel lefelé

Javasoljuk, hogy tápláld a fát valamilyen olajjal, ez ellenállóbbá teszi a nedvességgel,
párával szemben.

Kő mosogatószivacs (hulladékmentes
mosogatás) - 1815
Klasszikus sárga szivacs ergonómikus "kavics"
formában. Habot tart és gyengéden tisztít.

Felhasznált anyagok:
Poliészter hab
Csomagolás: nincs
Származási hely: Franciaország

Paraméterek:
Méretek: 11 cm x 9 cm x 5 cm
Súly: 300 g

Tisztítása:
Javasoljuk, hogy gyakran tisztítsa meg a kő szivacsot, akár a mosogatógépben, akár a
leghosszabb és legmagasabb hőmérsékletű módon, vagy beáztathatod a szivacsot hígított
fehérítő fürdőben is egy-két percig: Keverj össze 3/4 csésze fehérítőt, 4 liter vízzel, majd
áztasd öt percig a keverékben.

Fa mosogatókefe nyéllel - 1818
Egyszerű, hatékony és elegáns mosogatókefe.
Nagyszerű alternatíva a műanyag változatokhoz,
hiszen természetes anyagokból készült.
Valódi bükkfa, vegyes növényi rostokkal,
természetesen módon csiszolt, sima textúrájú,
amely nem károsítja az ételeket.

Használat után hagyd megszáradni, fejét lefelé
fordítva a függesztőhorognak köszönhetően. A fej
elhasználódása esetén, csak cseréld ki a régit egy
újra. Egyszerűen nyomja ki a fa kefét drótvázból, és
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cseréld le egy friss mosogató kefe fej. A kefe feje komposztálható. Ideális egy
hulladékmentes háztartásban.

Felhasznált anyagok:
Nyél: természetes bükkfa
Sörtéi: Tampico/Ixtle (növényi) Merev növényi rost, amelyet egy mexikói növényből nyernek,
elsősorban Agave és Yucca fajokból.
Csomagolás: nincs
Származási hely: Európa

Paraméterek:
Méretek: 19 cm x 4 cm x 4 cm
Súly: 50 g

Tisztítása:
Használat után hagyd szobahőmérsékleten megszáradni (ha lehetséges, fejjel lefelé). Ne
hagyd, hogy túl sokáig vizesen, mert megrohadhat a fa anyag, és ne tedd ki közvetlen
napfénynek. Mosogatógépben tilos tisztítani!

Fa mosogatókefe fej - 1808
Egyszerű, hatékony és elegáns mosogatókefe fej. Nagyszerű alternatíva a műanyag
változatokhoz, hiszen természetes anyagokból készült.
Valódi bükkfa, vegyes növényi rostokkal, természetesen módon csiszolt, sima textúrájú,
amely nem károsítja az ételeket.

Használat után hagyd megszáradni, fejét lefelé fordítva. Ez a cserefej illeszkedik a fa
mosogatókeféhez. Egyszerűen nyomja ki a fa kefét drótvázból, és cseréld le egy friss
mosogató kefe fej. A kefe feje komposztálható. Ideális egy hulladékmentes háztartásban.

Felhasznált anyagok:
Nyél: természetes bükkfa
Sörtéi: Tampico/Ixtle (növényi) Merev növényi rost, amelyet egy mexikói növényből nyernek,
elsősorban Agave és Yucca fajokból.
Csomagolás: nincs
Származási hely: Európa

Paraméterek:
Méretek: 4 cm x 4 cm
Súly: 30 g
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Tisztítása:
Használat után hagyd szobahőmérsékleten megszáradni (ha lehetséges, fejjel lefelé). Ne
hagyd, hogy túl sokáig vizesen, mert megrohadhat a fa anyag, és ne tedd ki közvetlen
napfénynek. Mosogatógépben tilos tisztítani!

Mosogatószer Marseille folyékony szappan
– menta és citrom, grapefruit - 1861,1862
Marseille-szappannal és organikus olívaolajjal
mélyen tisztítja és zsírtalanítja az edényeket,
miközben kíméletes a bőrön.
Magas növényi alapanyag-tartalmának
köszönhetően nem hagy kémiai maradványokat az
edényeken.

Felhasznált anyagok:
Csomagolás: PE (polietilén) műanyag - 500ML
Származási hely: Franciaország

Egyéb tulajdonságok:
Gyengéd a kézen. Önts néhány csepp mosogatószert közvetlenül a mosogatókefére. Ha az
edényeket ázni hagyod, használj kb. 15 ml (1,5 evőkanál) szappant a mosogató vízbe öntve.
Ezután öblítsd le az edényeket forró vízzel.

Szilárd szappan mosogatáshoz - 1872
Fehér ecettel dúsított formulájával a zsír
tökéletesen eltávolítható a felületekről, és edényeid
újszerűen fognak csillogni. Ha naponta körülbelül
kétszer vagy háromszor használod, 6-8 hónapig ki
fog tartani! Ökológiai szempontból nagy előny.
Magas növényi alapanyag-tartalmának
köszönhetően ez a szappan nem hagy kémiai
foltokat az edényeken.

Felhasznált anyagok:
Csomagolás: Újrahasznosított kartondoboz
Származási hely: Franciaország

Paraméterek:
Méretek: 8 cm x 6,5 cm x 4,5 cm
Súly: 250 g
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Használata:
● Könnyen felhabzik
● Eltávolítja a zsíros szennyeződéseket
● Koncentrált formula, kis mennyiség is sokáig kitart
● Nem tartalmaz parabéneket, szulfátokat, tartósítószereket, mesterséges

színezékeket és illatanyagokat
Dörzsöld be nedves szivaccsal vagy mosogatókefével a szappan tömb tetejét, hogy hab
keletkezzen, majd a habbal tisztítsd meg az edényeket. Nem kell túl sokat használni, hiszen
kis mennyiség is sokáig kitart. Akár levághatsz egy kis darabot a szappan tömbből és
feloldhatod forró vízben, így folyékony mosogatószerként funkcionál.
Használhatod mosdókagyló, fürdőkád tisztítására is, vagy akár egy vödörnyi forró vízben
feloldva felmosáshoz is alkalmazható.

Fa mosogatókefe – dörzsi (nagy méret) -
1819
Ez nem az átlagos konyhai kefe. Kifejezetten a
makacs zsírok és piszkok, tepsire ragadt
ételmaradványok eltávolítására tervezték.
Természetes, strapabíró vegyes növényi sörtéi
nagyon ellenállóak, azonban nem tesznek kár a
felületekben. Különleges kialakításának
köszönhetően (45°-ban álló sörték) könnyen
bejuthat a nehezen elérhető sarkokba.

Felhasznált anyagok:
Fogantyú: Természetes bükkfa fenntarthatóan
kezelt erdőkből
Sörték: Tampico és Basin (növényi) Tampico/Ixtle (növényi) Merev növényi rost, amelyet egy
mexikói növényből nyernek, elsősorban Agave és Yucca fajokból.
Csomagolás: nincs
Származási hely: Franciaország

Paraméterek:
Méretek: 9 cm x 9 cm
Súly: 100 g

Használata:
Szinte bármilyen felületen használható: serpenyők, fazekak, grill, konyhai eszközök stb.
Nem biztonságos teflon tapadásmentes felületen alkalmazni!
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Nedvesítsd be a kefét, és használd a egyszerű szappannal, mint egy hagyományos
mosogatókefét.

A kefe karbantartása:
Használat után áztasd tiszta vízbe, és hagyd száradni fejjel lefelé, szobahőmérsékleten.
6 havonta javasoljuk, hogy kezeld a fát bármilyen olajjal.

Fém üvegkefe (+szivacs rész) - 1062
A cseppfoltoknak annyi! Ez a tökéletes üveg tisztító
eszköz nagy kancsók, mély üvegek vagy vázák
számára. Rugalmas fogantyú. A bolyhos pamut
hegye még a legmakacsabb maradékokat is képes
eltávolítani.

Felhasznált anyagok:
Sörtéi: természetes disznószőr, fehér poliamid
szálakkal keverve
Hegye: pamut szálak
Nyele: Rozsdamentes acél
Csomagolás: nincs
Származási hely: Franciaország

Paraméterek:
Méretek: 47 cm x 6 cm

Tisztítás:
Használat után öblítsd le vízzel, és hagyd szobahőmérsékleten megszáradni.
Felakaszthatod a nyél végén található hurok segítségével. Mosogatógépben tilos mosni!

Fém üvegkefe (vázáknak, üvegeknek) - 1061
Tökéletes kiegészítő magas üvegek, például kancsók és vázák tisztításához.
Rugalmas fogantyú. A kefe csúcsa segít megtisztítani a sarkokat, és nem karcolja meg a
törékeny anyagokat. A végén lévő fém hurok megkönnyíti a kefe felakasztását.

Felhasznált anyagok:
Sörtéi: nylon, természetes disznó sörték és fekete poliamid
Nyele: Rozsdamentes acél
Csomagolás: nincs
Származási hely: Franciaország
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Paraméterek:
Méretek: 51 cm x 5 cm

Tisztítás:
Használat után öblítsd le vízzel, és hagyd szobahőmérsékleten megszáradni.
Felakaszthatod a nyél végén található hurok segítségével. Mosogatógépben tilos mosni!

Zöldségtisztító kefe (közepes) - 4002
Elegáns kialakításával a zöldségtisztító kefe a konyhában gyümölcsök és zöldségek, például
cukkini, padlizsán, uborka, alma, körte megtisztítására, súrolására szolgál, valamint
körömkefeként is funkcionál!

Felhasznált anyagok:
Foganytú: Természetes francia bükkfa fenntarthatóan kezelt erdőkből
Sörtéi: 35/100 poliamid
Csomagolás: nincs
Származási hely: Franciaország

Paraméterei:
Mérete: 8 cm x 4,5 cm x 7 cm

Használata:
Óvatosan dörzsöld a gyümölcsöt/zöldséget víz alatt 30-60 másodpercig. A víz segít
eltávolítani a baktériumok nagy részét, majd papír törölközővel szárítsd meg, így még
kevesebb baktérium marad az élelmiszeren.

Használat után javasoljuk, hogy
● Tisztítsd meg szappanos vízben, majd alaposan öblítsd le tiszta vízzel,
● Öblítés után rázd ki a vizet erőteljesen
● Hagyd száradni szobahőmérsékleten, fejjel lefelé

Javasoljuk, hogy tápláld a fát valamilyen olajjal, ez ellenállóbbá teszi a nedvességgel,
párával szemben.
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Konyharuha konyhai kötényhez - 1802
Az összes Andrée Jardin textil terméket
Franciaországban, Nyugat-Franciaország egyik
textilipari iparművésze készíti, 5 generáció során
megszerzett tudás felhasználásával. Ez a
konyharuha fehér, kék, fehér, piros csíkokkal, és
rendkívüli nedvszívó képességgel bír, ha az
edényeket cseppmentesre tudod törölni vele.

Felhasznált anyagok:
Összetétel: Méhkas mintázat
100% pamut - 250 Gr m²
Szín: fehér, kék, fehér, piros csíkokkal
Csomagolás: nincs
Származási hely: Franciaország

Paraméterek:
50 cm x 50 cm

Használata:
Az első használat előtt azt javasoljuk, hogy hagyd a konyharuhát egy éjszakán át hideg
vízben ázni, majd 60°-os programmal mosógépben.
Időnként egy tízperces áztatást javasolunk forrásban lévő vízben, ez fertőtleníti és eltávolítja
a makacs szagokat, vagy egy csésze fehér ecetben áztasd be.

Mosogatás szettek - 1851,1852
Ebben az újrafelhasználható karton borítékban megtalálhatod azokat az alapvető
természetes mosogatásnál használatos kiegészítőket, amelyek hosszú távú ökológiai és
gazdasági változáshoz vezetnek.
Két változatban érhető el, különböző szilárd mosogatószeres szappan illatainkkal,
menta-citrom, grapefruit.
Szett részei:

● Szilárd mosogatószappan: franciaországi Provence-ban készült
● Természetes mosogatószivacs: 100% cellulózfa cellulóz - kemény dió és

gyümölcsmag héj Mosogató kefe: bükkfa Agave szálakkal
● Mosogató kefefej: bükkfa Agave szálakkal



Dió szivacs - 1805
Természetes mosogató szivacsunknak
köszönhetően hatékonyan és természetes
anyagokkal való karcolás mentesen tudsz
mosogatni.
Cellulóz farostból, dió- és gyümölcsmaghéjakból
készült.

Összetevők:
100% cellulózfa cellulóz - kemény dió- és gyümölcsmaghéj

Paraméterei:
Méretek: 11,1 cm x 7,1 cm x 3 cm

Használata:
A szivacs tisztításának számos módja van.
2 tipp:

1. Öt percig áztasd a szivacsot erős ecetben, majd öblítsd le. Ezzel a módszerrel a
baktériumok 99,6%-át tudod eltávolítani.

2. Tedd a szivacsot mosogatógépbe, egy magas hőmérsékletű mód képes megölni a
baktériumok 99,9%-át.


