
Wipe&Clean

Schoonmaken wordt leuk

schoon en gezond
      NATUURLIJK 

‘Wipe&Clean maakt schoonmaken dubbel 

nuttig. Alles wordt glanzend schoon. Tegelijk 

draagt het bij aan de gezondheid van het 

milieu en mijn gezin.’

www.emnatuurlijkactief.nl 
Volg ons ook op Facebook

Poetsrecept Wipe&Clean
1

2

3

4

2

3

Kies een geur en verdun met water in de milieuvriendelijke navulfles, en spuit op de vlek.  Verwijder vlekken en voorkom nare geuren door 
schoon te maken met Wipe&Clean.

Terwijl je schoonmaakt laat je nuttige bacteriën
achter die aan het werk blijven. 

Houd zo je huis- en leefomgeving schoon en gezond.

Navulfles, spuit ook ondersteboven!
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reinigt ALLES  

Laat de natuur jouw werk doen
Wipe & Clean poetst je huis op natuurlijke 
wijze effectief schoon en gezond. Terwijl je schoon-
maakt blijven er nuttige bacteriën achter die aan het 
werk gaan. Ze bieden weerstand tegen de ziek- en 
vuilmakers in onze leefomgeving.  

In en rond ons huis leven miljarden bacteriën. 
Niks engs, maar juist van levensbelang. 
Goede bacteriën zijn nodig voor onze gezondheid en 
moeten daarom in de meerderheid blijven. 
Met Wipe&Clean houd je ze te vriend, maak je 
glanzend schoon en blijf je gezond.
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Omgeving wordt verstoord 
door schadelijke bacteriën.           

Toevoegen van gezonde en sterke 
microbiologie, die schoonmaken en 

schadelijke bacteriën de baas blijven.

Nou, dat zit ZO:

Wipe&Clean-facts: 

Wipe & Clean is een 100% natuurlijk reinigingsmiddel dat 

zorgt voor microbiële harmonie. Voor een gezond leefmilieu 

is het belangrijk dat nuttige bacteriën in de meerderheid zijn. 

Wipe&Clean laat een laagje Effectieve Micro-organismen 

achter die aan het werk blijven. Ze maken schoon 
en zorgen voor een gezond klimaat. 

schoon én gezond?’
      ‘hoeZO 

––

                           VIES                     GEZONDE               BACTERIEN                        SCHOON1 2 3

Goede bacteriën bieden 
langdurige bescherming.       

Grondige reiniging, langdurig fris
- reinigt uiterst doeltreffend
- creëert een fris en aangenaam klimaat
- door de grondige werking verdwijnt geurhinder

Zuinige dosering
- afhankelijk van de toepassing 1-10% verdund gebruiken
- naspoelen is niet nodig

(houten) vloeren

sanitair

ramen en spiegels

keuken

voor rvs

snijplank

(tuin)meubels

speelgoed

auto

ontdek alle andere toepassingen

Multi-toepasbaar:

Wetenschappelijk bewezen
Onderzoek door onafhankelijke laboratoria onderstrepen 
de positieve en effectieve reiniging van Wipe & Clean.

Goed voor mens en milieu
- 100% natuurlijk en veilig
- zonder kunstmatige kleurstoffen
- zonder schadelijke stoffen of chemicaliën
- vriendelijk voor de huid

Wipe&Clean kan 

verdund worden met 

water en is daarom erg 

zuinig in gebruik. Het is bovendien 

geschikt voor een tweede ronde als het 

door de gootsteen wordt gegooid. In de 

afvoer heeft het een nawerking en wordt 

verstopping en geurhinder zo voorkomen. 

Laat vuile voorwerpen of gereedschap-

pen, met bezinksel en/of aanslag weken 

in geconcentreede Wipe & Clean-oplos-

sing en wrijf of spoel het vuil daarna weg. 

Probeer en ontdek zelf hoe je Wipe&Clean  

als multi-reiniger kunt gebruiken! 

Tips


