NIEUWSBRIEF

DE GROENE SCHOONMAAK
Wij bieden u graag de mogelijkheid om bewust te kiezen voor eco-vriendelijke
schoonmaakproducten.
Zo kunt u, naast hygiënisch werken, schoonmaken op een manier die minder belastend is voor het
milieu en met middelen zonder chemische ingrediënten.

TOP 10 GROENE SCHOONMAAKARTIKELEN
Allesreiniger spray 500 ml
Houd alle oppervlakken schoon en fris met deze veelzijdige allesreiniger.
• Rekent doeltreffend af met vet en vuil
• Geschikt voor alle harde wasbare oppervlakken
• Plantaardige ingrediënten
• Volledig en snel biologisch afbreekbaar

€ 3,99

Hygiënische reiniger voor oppervlakken 500 ml
Voor reiniging van werkvlakken en apparaten. Door de combinatie van alcohol met
etherische oliën worden de vegetatieve kiemen van schimmels en bacteriën zoals
salmonella of coli reeds na 2 min. effectief gedood.
Zuiver plantaardige hygiënische reiniger voor oppervlakken, kant-enklare oplossing.
€ 6,75
Voldoet aan de HACCP-eisen.
Vaatwastabletten (70 stuks)
Een sprankelend resultaat voor al je bestek en vaatwerk. De sterk ontvettende
eigenschappen van Ecover Vaatwastabletten zorgen keer op keer voor een vet- en
vlekvrij resultaat, en dat alles zonder die overbodige chemicaliën. Het subtiele parfum
zorgt voor een hygiënische spoeling van je vaatwasser.
• Reinigt en ontvet op een doeltreffende manier
• Makkelijk doseerbaar
• Plantaardige en minerale ingrediënten

€ 15,69

Ontkalker voor vaatwasser / wasmachine 200 g
Bescherm uw keukenapparatuur met deze eco-vriendelijke was- en vaatwasmachine
reiniger. Het is speciaal ontwikkeld om te reinigen en te verfrissen, door het
verwijderen van hardnekkige kalkaanslag.
Met een frisse citroengeur en een eenvoudige in wateroplosbare verpakking, zorgt de
eco-vriendelijke formule ervoor dat uw apparaat vrij van vervelende geuren blijft en
uw (vaat)was brandschoon zal zijn.

€ 3,99

Vloeibaar wasmiddel 2 L lavendel
Dit ecologische wasmiddel is geschikt voor alle textiel van katoen,
hennep, linnen en gemengde weefsels op 30 tot 95 °C. Het wasmiddel
bestaat uit afbreekbare materialen als suikers en kokosnootolie. Deze twee
ingrediënten zijn huidvriendelijk en maken erg goed schoon, ongeacht de
hardheid van het water. Hierdoor is het wasmiddel erg geschikt voor
bijna elke witte of gekleurde was!

€ 9,79

Power Cleaner
Ga aangebrande etensresten en dikke vetresten te lijf met deze krachtige ontvetter.
Laat je niet misleiden door de formule op basis van planten en mineralen. Dit
krachtige middel rekent genadeloos af met vetresten.
• Krachtige ontvetter voor ovens, kookplaten, & pannen
€ 5,35
Fr• Frisse geur op basis van plantaardige ingrediënten
Afwasmiddel 1 L
Dit vaatwasmiddel is krachtig tegen vet en vuil en zorgt voor een glanzende vaat.
Reinigend met de zachte geur van vers geperste Italiaanse citroenen.
• Parfum ontwikkeld uit natuurlijke ingrediënten

€ 3,95

Handzeep 1 L
Reinig je handen met de zachtheid die ze verdienen dankzij deze handzeep met een
zachte formule van plantaardige en minerale ingrediënten. Met een delicate geur op
basis van etherische oliën.
• Natuurlijk verfrissend met lavendelgeur of citrus- en
oranjebloesemgeur
• Bevat aloë vera of oranjebloesem en is pH-huidneutraal

€ 10,60

Glasreiniger spray 500 ml
Maakt alle glas en roestvrij staal grondig en streeploos schoon. Vult de ruimte met een
aangename frisse geur
• Reinigt ruiten, spiegels, aanrechten en meubels van roestvrij staal grondig zonder
strepen achter te laten

€ 3,40

WC-reiniger 750 ml
Verwijdert hardnekkige kalkaanslag met de geur van citroen en sinaasappel.
• Krachtige WC-Reiniger die de hardnekkigste kalkaanslag verwijdert.
• Met hernieuwbare ingrediënten van plantaardige oorsprong.

€ 2,99

BESTELLEN
Alle producten zijn via onze webshop of via info@driessenhygienetotaal.nl te bestellen.

ONZE WEBSHOP
Wij zijn een totaalleverancier met meer dan 6.000 artikelen.
Een selectie van deze artikelen kunt u vinden in onze webshop.

BESTEL SNEL, VOORDELIG EN GEMAKKELIJK ONLINE OP
DHT-PRODUCTS.NL

