
DETERJANLAR



BİTKİSEL AHŞAP
TEMİZLEYİCİ

Esmanur S�lvan

• Ahşap temizleyicilerde hoş ve kalıcı bir
koku olması için kullanılan esanslar
yüksek oranda alerjen madde içerir ve
bu temizleyicilerin uygulanmasından
sonra durulama yapılmaz. Bu durum
alerjen maddelerin hem ortama yayılıp
solunum yoluyla vücudumuza girmesine,
hem de temas edilen yüzeylerde kalıcı
olmasına neden olur. Özellikle küçük
çocuklar bu yüzeylerle çok sık temas
halinde bulunmaktadır. Bebeklerde çok
sık görülen alerjik astım ve deride oluşan
alerjik reaksiyonların en önemli
sebeplerinden biri kullanılan
deterjanlarda Homm Clean ürünlerinde
esanslar özel olarak ürettirilir, alerjen
madde içermeyen esanslar kullanılır. Bu
sebepten tüm ürünlerde olduğu gibi
ahşap temizleyicimizi de evinizin her
yerinde güvenle kullanabilirsiniz. SLES,
SLS, Paraben, Fosfat, GDO, Klor,
Formaldehit gibi zararlı kimyasallar ve
boyar madde içermez.



BİTKİSEL YÜZEY
TEMİZLEYİCİ

Esmanur S�lvan

• Evinizdeki mermer, fayans, seramik
gibi sert yüzeyler ile mutfak Tezgahı,
lavabo ve diğer tüm yıkanabilir
yüzeyler için uygundur. Esansları özel
olarak üretilir Alerjen madde
içermeyen esanslar kullanılır. Özellikle
küçük çocuklar evlerde ve alerjik
astımlılar rahatlıkla Kullanabilir SLES,
SLS, Paraben, Fosfat, GDO, Klor,
Formaldehit gibi zararlı kimyasallar ve
boyar madde içermez.



BİTKİSEL BANYO & TUVALET
TEMİZLEYİCİ

Esmanur S�lvan

• Güvenle kullanabileceğiniz bu ürünle
banyo ve tuvalet dışında çaydanlıklarda
oluşan kireci temizlemek amaçlı da
kullanabilirsiniz. Kullanım Şekli: Ürünü
klozetin çeperi içine dairesel bir
hareketle eşit şekilde uygulayın. 30
dakika bekledikten sonra temizlemek
üzere sifonu çekiniz. Daha yoğun kireç
birikintileri için, temizleyicinin gece
boyunca etki etmesi için bekleyin ve
gerekirse fırça kullanın. En iyi sonucu
elde etmek için iki günde bir kullanın.
Ürünü yüzeye püskürtün, silin veya
durulayın. Başka temizlik ürünleri ile
karıştırmayın. Cilalı ve mermer
yüzeylerde kullanmayın.



BİTKİSEL YAĞ ÇÖZÜCÜ

Esmanur S�lvan

• Yağ Çözücü ile çıkması zor yağları
kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Alerjen
madde içermeyen yağ çözücü ile artık
mutfaklarınızda temizlik daha kolay.
Güvenle kullanabileceğiniz bu ürün
ocak, fırın, davlumbaz, tava, tencere,
ızgara gibi yüzeylerde mükemmel
sonuçlar verir. Üretiminde hindistan
cevizi, buğday, mısır ve nişastadan
elde edilen hammaddeler
kullanılmıştır. SLES, SLS, Paraben,
Fosfat, GDO, Klor, Formaldehit gibi
zararlı kimyasallar ve boyar madde
içermez



BİTKİSEL MİNERALLİ KREM
TEMİZLEYİCİ

Esmanur S�lvan

• Bitkisel Mineralli Krem Temizleyici ile
temizlenmesi zor yüzeyleri
zahmetsizce, kalıntı bırakmadan ve
çizmeden temizleyebilirsiniz. Evinizin
her yerinde güvenle kullanabilirsiniz.
Amonyak içermez. Üretiminde
hindistan cevizi, mısır, buğday ve
patatesten elde edilen hammaddeler
ve alerjen madde içermeyen esans
kullanılmıştır. SLES, SLS, Paraben,
Fosfat, GDO, Klor, Formaldehit gibi
zararlı kimyasallar ve boyar madde
içermez.



İYONİZE DAMLA

Esmanur S�lvan

• Ph değeri 5.5 olmakla birlikte, E
vitamini içerir. Kökü kokuları yok eder,
kirleri temizler. Alkol İçermez. Cam,
ayna, mobilya, halı, fayans, klozet, wc,
otomobil, ve bulaşık temizliğinde
kullanılır.



BİTKİSEL EXTRA KONSANTRE
ÇAMAŞIR DETERJANI

Esmanur S�lvan

• Homm Bitkisel Extra Konsantre Sıvı
Çamaşır Deterjanı 1000 ml (20
yıkama). Beyaz ve Renkli
Çamaşırlarınız İçin Alerjensiz Esans
Kullanılmıştır. Bitkilerden Elde edilen
Hammaddeler Kullanılmıştır. SLS,
SLES, Paraben, Fosfat, Formaldehit,
Klor, GDO gibi zararlı kimyasallar ve
boyar maddeler kullanılmamıştır.



BİTKİSEL KONSANTRE  ÇAMAŞIR
YUMUŞATICISI

Esmanur S�lvan

• 1000 ml (40 yıkama). Alerjensiz Esans
Kullanılmıştır. Bitkilerden Elde edilen
Hammaddeler Kullanılmıştır. SLS,
SLES, Paraben, Fosfat, Formaldehit,
Klor, GDO gibi zararlı kimyasallar ve
boyar maddeler kullanılmamıştır.



ÇOK AMAÇLI YÜZEY
TEMİZLEYİCİ

Esmanur S�lvan

• Zararlı organizmalar, mikrop ve
bakterileri yüzeylerden uzaklaştırır.
İçeriğinde bulunan sodyum hipoklorit
ile (çamaşır suyu aktif bileşeni) zararlı
organizmaları yok eder. Ağartma
yapmaz. Durulama gerektirmez.
Konsantredir. 1 lt  ürün ile 5 lt çok
amaçlı yüzey temizleyici elde
edebilirsiniz.

• Sprey şişelere doldurularak veya
temizlik kovası yardımı ile
kullanılabilir.



KLOZET KAPAĞI HİJYEN
SPREYİ

Esmanur S�lvan

• Klozet kapağına püskürterek
uyguladıktan sonra kurulayınız.
Durulama gerektirmez. Hijyen sağlar.



OXI POWER

Esmanur S�lvan

• Beyazlatma etkisi ile çamaşırlarını
beyazlatır. Çamaşır suyu etkisi
olamadığı için renk açma yapmaz.
Etkisini tek ölçekte gösteren özel
formülüyle Oxi Power,
çamaşırlarınızda gözle görülür
temizlik sağlar. Az miktar kullanımda
bile güçlü etki içinde ölçek ve
oranlama mevcuttur.



ORTAM TAZELEYİCİ

Esmanur S�lvan

• Evler, Hastaneler, Oteller, Camiler,
Restoranlar, Bürolar, Yemekhaneler vs.
gibi toplu yaşam ve kullanım
Alanlarında ve Endüstride; üretim,
İşleme, Paketleme, Taşıma ve
Pazarlama aşamalarında güvenle
kullanabilirsiniz. Virüs , Bakteri, Spor
gibi zararlı mikroorganizmalar
üzerinde etkilidir. Kötü kokuları
(Sigara, Küf vb.) partikül bazında yok
etmeye yardımcıdır. Ortamda temiz
ve taze bir koku oluşturur. Klima ve
Havalandırma Sistemlerinde
Kullanılabilir.



ÇAMAŞIR HİJYEN
SOLÜSYONU

Esmanur S�lvan

• Bor içeren doğal mineralli çamaşır
hijyen solüsyonu tüm kıyafetlerinizde
yıkama esnasında ilave ederek
dezenfekte etmiş olur.



BİTKİSEL BULAŞIK DETERJANI
(ELDE YIKAMA)

Esmanur S�lvan

• Yapılan bir araştırmada; Çeşitli evlerden,
lokanta ve yemekhanelerden alınan
deterjanla yıkanmış ve kullanılmaya hazır
olan yemek kaplarında, 0,199-0,663 mg/lt
deterjan saptanmıştır. Yine aynı çalışmada
%1 lık dterjanlı su ile yıkanan yemek
kaplarında deterjanı uzaklaştırabilmek için,
kabın cinsine göre 4-8  lt su kullanmak
gerekir. Bu da bulaşıkların yaklaşık 6 defa
durulanması demektir.

• İçerisinde hindistan cevizi, mısır, buğday ve
patatesten elde edilen hammaddeler yer alır.
Formülünde kullanılan bitkisel aktif
maddeler ile bulaşıklarınızdaki yağı ve
yemek artıklarını kolayca temizlerken aynı
zamanda bulaşıklarınızı parlatan özel
formüle sahiptir.

• Alerjen  madde içermeyen esans
kullanılmıştır. Boyar madde içermez.

• SLES, SLS, Paraben, Fosfat, Klor, Formaldehit
gibi zararlı kimyasallar içermez.



BİTKİSEL PARLATICI

Esmanur S�lvan

• Kireç lekelerini önler, lekesiz
durulama ve hızlı kuruma sağlar.

• SLES, SLS, Fosfat, Klor, Formaldehit
gibi zararlı kimyasallar ve boyar
madde içermez.



TEŞEKKÜRLER

ESMANUR SİLVAN


