
100%-ban természetes probiotikus eMC® Tisztítószerek:

Tisztítás a természet    
erejével

Olcsó, vegyszermentes tisztaság az egész háztartásban

Nappali |  KoNyha |  Fürdőszoba |  Mosás |  Kárpittisztítás



az eMC® tisztítószerek probiotikus hatású tisztítószerek. a termékekben található jótékony baktériumok hatására a
kórokozók élettere megszűnik, helyüket a készítményben található jótékony mikroorganizmusok veszik át. így lesz
a felület antisztatikus hatású. 
a termékek kizárólag természetes összetevőket tartalmaznak és különösen kíméletesek a bőrrel, így allergiások is
használhatják. a detergensekkel ellentétben a tisztított felület újraszennyeződése lassabb, a penészfoltokat
hatékonyan visszaszorítja, és kedvező, fenntartható mikrobiális környezetet biztosít. hatásosan szüntetik meg a
szagokat és a penészt, kiválóan, de mégis kíméletesen oldják a szennyeződéseket, emellett megakadályozzák a
rozsdásodást. Génmódosított szervezeteket nem tartalmaz. 
bizonyítottan hatékonyak – vegyianyagokkal összehasonlítva is – és a felületek tovább maradnak tiszták!* az eMC®

tisztítószereivel akár teljes mértékben kiválthatók a legtöbb, háztartásban használt mérgező és ingerlő anyagokat
tartalmazó tisztítószerek!

*az Upper austria University of applied sciences Campus Wels tanulmánya alapján.
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Az Effektív Mikroorganizmusok előnyei a háztartásban



Figyelembe kell venni a hatóidőt és adagolást
•  az eMC® tisztítószerek az áztatási idő alatt fejtik ki hatásukat, ezáltal leegyszerűsítik a tisztítási folyamatot

Csökkent újraszennyeződés
•  a probiotikus tisztítással „jó baktériumokat” telepítünk a felületre, melyek kitöltik a rendelkezésre álló teret és 
   erős biofilmet, impregnált felületet képeznek – kiszorítva a kórokozó baktériumokat és életterüket. az élősködők
   ilyen környezetben nem képesek elérni a ferőzéshez szükséges létszámot, így lecsökken a megbetegedés és 
   szennyeződés esélye. 
•  Minél gyakrabban alkalmazzuk, annál nehezebben telepszik meg a piszok. 

nem felületi a kezelés, hanem mélytisztítás történik
•  a hagyományos vegyszeres tisztítószerekkel ellentétben az eMC® tisztítószerek nemcsak elfedik a szagokat 
   illatanyagokkal, amelyek csak ideig-óráig tartanak, hanem az anyag pórusaiba bejutva kitisztítják 
   a szennyeződéseket és baktériumokat. az effektív mikroorganizmusok rendszeres használat mellett fejtik ki 
   valódi hatásukat, melyek nemcsak a tüneteket (pl. rossz szagok) kezelik, hanem a probléma valós okát. 
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A TErMészETEs TiszTíTás AzT is jElEnTi, hOgy újrAgOndOljuk A TAkAríTási szOkásAinkAT

•  a hígított eMC® tisztítószer mindenféle anyagon és felületen alkalmazható (akár márványon és fa felületen is)
•  az eMC® tisztítószerek teljeskörű felhasználással egy átlagos háztartásban, átlagos szennyezés és tisztítás mellett 
   legalább 6 hónapig elegendőek
•  az eMC® tisztítószerek minden szabvány tisztítógéppel kompatibilisek
•  Egy közepes méretű iskola karbantartásához elég 5 liter koncentrátum egy tanévben
•  a probiotikus tisztítószer ugyanolyan tisztító hatással bír, mint a hagyományos vegyszerek, és a fertőtlenítőszerek 
   is csak kismértékben hatékonyabbak? dE! a kísérletek bebizonyították, hogy 48 óra elteltével kevesebb kórokozó 
   termelődött újra az eMC®-vel tisztított felületen!
•  1 liter koncentrátumból 1000 liter higított tisztítószert kapunk? Ez elég egy futballpályányi terület megtisztításához. 
•  1 liter higított ablaktisztító oldat kevesebb mint 31 forintba kerül
•  1 liter higított vízkőoldószer kevesebb mint 200 forintba kerül. 
   hasonlítsa ezt össze a hagyományos tisztítószerekkel! 

Tudta…?



szekrények, gardróbok, lakberendezési tárgyak, cipők
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Alkalmazás: Fújja le a felületet – penészt és port is –, hagyja hatni, majd törölje szárazra. légfrissítésre, szagta-
lanításra egyaránt alkalmas. 

az eMC® textiltisztító mosóadalék minden típusú textíliához alkalmas. Egészen a szövet mélyéig hatol és eltávolítja
a makacs foltokat is. a szennyvízelvezető rendszerben megakadályozza a szennyeződések lerakódását és
hatékonyan veszi fel a küzdelmet a szagok ellen. 

AdAgOlás: 10 Ml eMC® CiTrus vAgy lEvEndulA univErzális TiszTíTószEr kOnCEnTráTuM 
+ 1 l víz

ruhanemű, függöny és könnyű textilanyagok  

Alkalmazás: Fújja ki az oldatot, hagyja hatni 10 percig, majd mossa, vagy porszívózza ki. 
Makacs foltok esetén hagyja hatni egy éjszakán át.  
•  a textiltisztító folyadék világos árnyalatú anyagokon is használható.

AdAgOlás: szóróFEjEs pAlACkbAn 10 Ml eMC® TExTilTiszTíTó MOsóAdAlék + 0.5-1 l víz 

Alkalmazás: a tisztítószeres vízzel tisztítsa meg a felületet. így az nemcsak csodálatosan tisztává és illatossá válik,
hanem csillogóan fényessé is. a tisztító hatás pedig tovább tart, mint a hagyományos mosószereknél. 

padló és erősen szennyezett felületek (ablak)

lAkóTér – álTAlánOs házTArTás

AdAgOlás: 10 Ml eMC® liMETTA ExTrA Erős TiszTíTószEr kOnCEnTráTuM (1 kupAk) 
+ 10 l (lAngyOs) víz 

Alkalmazás: Fújja be a felületet, ezt követően egy száraz anyaggal (mikroszálas törlőkendő) törölje meg.

Felülettisztítás

AdAgOlás: 10 Ml eMC® liMETTA ExTrA Erős TiszTíTószEr kOnCEnTráTuM (1 kupAk) 
+ 1 l (lAngyOs) víz 



szőnyeg, padlószőnyeg, kárpit, kanapé, ülőpárnák
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Alkalmazás: Fújja ki az oldatot, dörzsölje be, hagyja 30 percig hatni, majd száraz vagy nedves porszívóval tisztítsa
meg. Mélytisztítás és erős szennyeződés esetén a hatóidő 12 óra (egy éjszaka). szennyeződés mértékétől függően
ismételje meg az alkalmazást. 
•  az eMC® Kárpittisztító világos árnyalatú anyagokon is használható 
•  Eltávolítja és távoltartja a poratkákat és egyéb allergéneket

AdAgOlás: szóróFEjEs pAlACkbAn 100 Ml eMC® kárpiTTiszTíTó kOnCEnTráTuM (10 kupAk) 
+ 1 l víz

Matracok és kárpitozott bútorok

Alkalmazás: Fújja ki az oldatot, hagyja megszáradni, végül porszívózza ki. 
•  Eltávolítja a poratkákat  

Vásárlóink mondták

Nálam az eMC bizonyított, többszörösen is. Az áráról: talán egyszerre soknak tűnik kiadni ennyi pénzt érte, de

hogy két év alatt mennyi ablaktisztítót, zsíroldót, fertőtlenítőt, szőnyegtisztítót, padlóápolót és még sorolhatnám

mit nem vettem meg, azoknak az árából kb 30 flakon eMC-t lehetett volna venni. A takarítással eltöltött időről

ne is beszéljünk...lényegesen kevesebbet takarírok és súrolok, mint azelőtt!

1 hét múlva kezdünk költözni a nemrég vásárolt családi házunkba, természetesen egy alapos takarítás előtt állok.

Anyukám aranyosan megjegyezte, mennyiféle tisztítószert és hány ezer liternyi mennyiséget kell majd be-

szereznem. Erre én csak annyit mondtam, eMC.

ági 

AdAgOlás: szóróFEjEs pAlACkbAn 100 Ml eMC® kárpiTTiszTíTó (10 kupAk) + 1 l víz

bőrbútorok

Alkalmazás: Fújja ki az oldatot, hagyja hatni, majd törölje szárazra
•  az oldatot világos árnyalatú bőrbútorokon is használhatja

AdAgOlás: szóróFEjEs pAlACkbAn 10 Ml eMC® liMETTA ExTrA Erős TiszTíTószEr kOnCEnT-
ráTuM + 1 l víz

AdAgOlás: szóróFEjEs pAlACkbAn 10 Ml eMC® liMETTA ExTrA Erős TiszTíTószEr kOnCEnT-
ráTuM + 1 l víz

vízkőoldás   

Alkalmazás: Vigye fel vagy fújja a felületre, szennyeződés mértékétől függően hagyja hatni, majd mossa le és
törölje szárazra
•  1:100 oldata (10 ml eMC® Vízkőoldó + 1 l víz) segít hosszútávon megelőzni a vízkövet

AdAgOlás: 100 Ml eMC® vízkőOldó + 1 l lAngyOs víz

lámpabúra, lámpaernyő, Tv készülék, számítógép

Alkalmazás: Fújja ki az oldatot, hagyja rövid ideig hatni, majd törölje szárazra.
•  az elektronikai eszközök tiszításánál fokozott óvatossággal járjon el a saját, és berendezéseinek 
   védelme érdekében. 

AdAgOlás: szóróFEjEs pAlACkbAn 1 Ml eMC® CiTrus vAgy lEvEndulA univErzális
TiszTíTószEr kOnCEnTráTuM + 1 l víz

Ablak, ablakkeret, tükör

Alkalmazás: Fújja ki az oldatot, hagyja rövid ideig hatni, majd törölje szárazra.
•  üvegre és keretre
•  Makacs lerakódások esetén is hatékony



Alkalmazás: Vigye fel az oldatot a tisztítandó felületre, hagyja hatni, majd öblítse le. szükség esetén – pl. szerelvények
– törölje szárazra. Nemcsak csodálatosan tisztává és illatossá varázsolja a felületeket, hanem csillogóan fényessé
is. a tisztító hatása pedig tovább tart, mint a hagyományos vegyszereké. 

Csempe, szerelvények, szaniterek (mosdókagyló, zuhanytálca, fürdőkád, 
WC-kagyló, bidet)

FÜrdőszObA és MEllékhElyiségEk 

AdAgOlás: 
• 10 Ml eMC® CiTrus vAgy lEvEndulA univErzális TiszTíTószEr kOnCEnTráTuM + 10 l víz
• 10 Ml eMC® CiTrus vAgy lEvEndulA univErzális TiszTíTószEr kOnCEnTráTuM + 1 l víz

Alkalmazás: Fújja ki a felületre, majd hagyja hatni 5-30 percig, végül mossa le. szükség esetén ismételje meg az 
alkalmazást. durva lerakódás esetén alkalmazza egy szivacsra csepegtetve. 

Alkalmazás: hagyja hatni a tisztítószert a WC-tartályban egy éjszakán át. Vízaktiváláshoz helyezzen egy darab
35 mm-es EM kerámiát a tartályba. 

Makacs vízkőlerakódás

kiegészítő alkalmazás a WC-tartályban 

AdAgOlás: szóróFEjEs pAlACkbAn 100 Ml eMC® vízkőOldó (10 kupAk) + 1 l víz

Alkalmazás: Fújja ki az oldatot, hagyja rövid ideig hatni, majd törölje szárazra.

Tükrök
AdAgOlás: szóróFEjEs FlAkOnbAn 1 Ml eMC® CiTrus vAgy lEvEndulA univErzális
TiszTíTószEr + 1 l víz

AdAgOlás: 
• 20-30 Ml eMC® CiTrus vAgy lEvEndulA univErzális TiszTíTószEr vAgy vízkőOldó
• 1 db 35 MM-Es EM kEráMiA

az eMC® Citrom-eukaliptusz Konyhai tisztítószer a konya összes felületén, sokoldalúan alkalmazható: tűzhelyen,
sütőben, hűtőszekrényben, mosogatásnál helyettesíti a hagyományos mosószereket mind a mosogatótálcában,
mind a mosogatógépben. tesztek igazolták a tisztítószerek hatékonyságát a vegy- és fertőtlenítőszerekkel szemben,
valamint bizonyítottan számos előnnyel jár a mikrobiológiai szennyeződések eltávolítása terén, valamint élelmi-
szerekkel közvetlenül érintkező felületek tisztítására is biztonságosan alkalmazható.   

kOnyhA 

Alkalmazás: Fújja be a felületet az oldattal, hagyja hatni kb. 3-10 percig, majd mossa le.

odaégett, makacs szennyeződés esetén hagyja állni az oldatban egy éjszakán át. Ezután egy dörzsszivaccsal
könnyedén eltávolítható a szennyeződés. 

Tűzhely, sütő, vágódeszka, edények, csempe, előkészítő pult
AdAgOlás: szóróFEjEs pAlACkbAn 10-100 Ml eMC® CiTrOM-EukAlipTusz kOnyhAi
TiszTíTószEr (1-10 kupAk) + 1 l víz
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!



Mosogatógép
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Alkalmazás: Fújja be az oldattal a mosatlan edényeket és adagoljon az öblítőtartályba is eMC® Konyhai tisztítószert.
Ez öblítőszerként funkcionál, amely csillogóvá varázsolja a poharakat, eltüntetve az opálos hatást. 
•  Kiegészítésként hozzáadható 2 db 35 mm-es EM kerámia cső vagy fél csomag szürke EM kerámia csövecske.
•  a hagyományos szerek használata ezzel felére csökkenthető, így a poharak és edények környezetkímélőbb módon 
   válnak tisztává és csillogóvá.
•  Élővizeink és élőviláguk megóvása érdekében az öblítőszer használata elhagyható. 

AdAgOlás: szóróFEjEs pAlACkbAn 10 Ml EMC® CiTrOM-EukAlipTusz kOnyhAi TiszTíTószEr
(1-10 kupAk) + 1 l víz

hűtőszekrény

Alkalmazás: Enyhén fújja be a hűtőszekrényt az oldattal, hagyja hatni, majd törölje le.
•  helyezzen kb. 3 db 35 mm-es EM kerámia csövet vagy egy fél csomag szürke EM kerámia csövecskét 
   (felfűzve felakasztható) a hűtőszekrénybe. az élelmiszerek tovább maradnak frissek, a kellemetlen szagok 
   pedig csökkennek vagy megszűnnek.

Vásárlóink mondták

Ami az általános tisztítószert illeti, azon túl, hogy az allergiám nem jelentkezik a használata közben, csillog-villog

a csempe, a mosdó, a járólap és a wc. Mindent ezzel mosok le és nagyon szépen leszedi a vízkövet a piszkot,

sőt még a „makacs szennyeződéseket” is. Nekem nagyon jólesik, hogy a lakásban nem klór szag terjeng, vagy

más vegyszerek „mű jószaga” hanem egy természetes illat, ami nem önmagában dominál, hanem a lakás saját

illatába olvad.

s. linda

AdAgOlás: szóróFEjEs pAlACkbAn 10 Ml EMC® CiTrOM-EukAlipTusz kOnyhAi TiszTíTószEr
+ 1 l víz

konyhabútor

Alkalmazás: Fújja be a bútorokat az oldattal, hagyja hatni, majd törölje le.
•  Makacs zsírfoltok esetén hagyja hatni fél órán át. 
•  rendszeres használat esetén az effektív mikroorganizmusok lebontják a kisebb szerves szennyeződéseket, ezáltal 
   a megtelepedni kívánó élősködők élettere megszűnik. 

AdAgOlás: 
• 10-100 Ml EMC® CiTrOM-EukAlipTusz kOnyhAi TiszTíTószEr + 10 l víz
• szóróFEjEs pAlACkbAn: 10 Ml EMC® CiTrOM-EukAlipTusz kOnyhAi TiszTíTószEr + 1 l víz

AdAgOlás: 10 Ml EMC® CiTrOM-EukAlipTusz kOnyhAi TiszTíTószEr, EMC® vízkőOldó + 1 l víz

lefolyótisztítás

Alkalmazás: Öntse az oldatot a lefolyóba, és hagyja hatni egy éjszakán át, így a lefolyó tovább marad tiszta. 

Alkalmazás: tegye a mosógépbe a tisztítószert és a mosókerámiát. 
a kerámia csövek csökkentik a vízklaszterek méretét és aktiválják, élénkítik a vizet. 
•  a hozzáadandó mosószer 50%-kal csökkenthető. 
•  a természet megóvása érdekében a vízlágyító használata elhagyható.
•  Enyhén szennyezett ruhanemű 40°C-ig történő mosásánál a hozzáadott mosószer 
   teljes mértékben elhagyható.
•  hosszabb áztatási idővel a makacs foltok is eltávolíthatók. 

Mosógép

MOsás

AdAgOlás: 5-10 Ml EMC® TExTilTiszTíTó MOsóAdAlék + 1 EM MOsókEráMiA 
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eMC® limetta Extra Erős Tisztítószer koncentrátum: hatékonyan távolítja el a makacs 
szennyeződéseket. használható minden felületen, az általános napi tisztítás során, iskolák-
ban, konyhákon, vagy a háztartásban. 
Összetétel: Effektív Mikroorganizmusok (zsír- és cellulózbontó kultúrák), <5% nem ionos
felületaktív anyagok (alkohol), citrom- és narancskivonat, illóolajok (citrom, limette, narancs,
fenyő) enzimek (lipáz, proteáz, amiláz), természetes eredetű cukornádmelasz.

eMC® Citrom-eukaliptusz konyhai Tisztítószer koncentrátum: alkalmazható minden felület-
típus, különösen a tűzhely, sütő, edények, csempe, konyhai készülékek és eszközök
(beleértve a mosogatógépet is) tisztítására. Megszünteti a kellemetlen szagokat és hosszan-
tartó tisztító hatást nyújt. 
Összetétel: Effektív Mikroorganizmusok (zsír- és cellulózbontó kultúrák), <5% nem ionos
felületaktív anyagok (alkohol), grapefruitmag kivonat, illóolajok (eukaliptusz, citridora, fenyőtű,
cédrustű), enzimek (lipáz, proteáz, amiláz), melasz

                Felhasználási terület                                                      hatás                                               koncentrátum : víz 

                          lefolyók                                                 lerakódás, dugulás ellen                                 10-100 ml : 1 liter 

                        páraelszívó                                                  zsírréteg eltávolítása                                      1-10 ml : 1 liter

                     Csempe, csap                               tisztítás, cseppmentesítés, vízkőtelenítés                      1-10 ml : 1 liter

                         Mosogató                                                   zsírmentes tisztaság                                    10-100 ml : 1 liter

    tűzhely és más konyhai berendezés, 

            vágódeszka, edények stb.                                   tisztaság és más higiénia                                 10-100 ml : 1 liter

                      hűtőszekrény                                                tisztítás, szagtalanítás                                   10-100 ml : 1 liter

              Konyhaszekrény, kamra                    tisztítás, kártevők és baktériumok elpusztítása                10-100 ml : 1 liter

                       zuhanyrózsa                                                Vízkőtelenítés, tisztítás                                       10 ml : 1 liter

                          Csempe                                                    tisztítás, lerakódások                                      1-10 ml : 1 liter

                            tükör                                                                 tisztítás                                                   1 ml : 1 liter

                              WC                                              tisztítás, lerakódás, szagtalanítás                    20-30ml/nap/WC tartály 

    
Mosogató, zuhanyzó, fürdőkád, bidé                    tisztítás, lerakódás, szagtalanítás 

                            10 ml : 1 liter 

                                                                                                                                                              1 ml :1 liter az edénybe 

TErMéklisTA és ÖsszETéTEl
eMC® Textiltisztító mosóadalék koncentrátum: alkalmas minden típusú textíliához. Egészen
a szövet mélyéig hatol és eltávolítja a legmakacsabb foltokat. a szennyvízelvezető csőrend-
szerben megakadályozza a szennyeződések lerakódását. hatékonyan veszi fel a küzdelmet
a szagok ellen.  
Összetétel: Effektív Mikroorganizmusok zsír és cellulózbontó kultúrák, <5% nem ionos felüle-
taktív anyagok (alkohol), citrom kivonat, citromsav, melasz, illatanyagok   

eMC® Citrus/levendula univerzális Tisztítószer koncentrátum: alkalmazható minden
felülettípus, különösen csaptelepek, üvegfelületek és bútorok tisztítására. Megszünteti a
kellemetlen szagokat és hosszantartó tisztító hatást nyújt. 
Összetétel: Levendula: Effektív Mikroorganizmusok zsír és cellulózbontó kultúrák, <5% nem
ionos felületaktív anyagok (alkohol), grapefruitmag kivonat, citromsav, melasz, illóolajok (lev-
endula, narancs), melasz. Citrus: Effektív Mikroorganizmusok zsír és cellulózbontó kultúrák,
<5% nem ionos felületaktív anyagok (alkohol), citrom- és narancskivonat, illóolajok (citrom,
limette, narancs, fenyő), melasz.

                Felhasználási terület                                                      hatás                                               koncentrátum : víz 

                          ruházat                                            ruhaneműk illatának felfrissítése                            1-10 ml : 1 liter*

                 Cipők, lábmelegítők                                           tisztítás, szagtalanítás                                  10-100 ml : 1 liter*

               
Mosoda, mosókonyha                                                    tisztítás

                                         adagoljon egy kupakkal 
                                                                                                                                                                     a mosószerhez

                   Mosógépi mosás                                                tisztítás, védelem                                         20 ml : 30 liter

                Kézzel történő mosás                                             tisztítás, védelem                                           6 ml : 5 liter

                       Felhasználási terület                                                           hatás                                       koncentrátum : víz 

                              bőr bútorok                                           penészképződés megakadályozása                   1-10 ml : 1 liter 

   Kárpit bútor, függönyök, szőnyegek, matracok                         tisztaság, kellemes illat                          10-100 ml : 1 liter 

                              belső légkör                                                 szag-, füst-, pormentesítés                       10-100 ml : 1 liter

    szekrények, gardrób, cipőtartó, más bútorok            szag-, penész-, pormentesítés, felfrissítés           10-100 ml : 1 liter

          lámpaernyő, tV/monitor, számítógép                            por ellen, antisztatikus hatás                      10-100 ml : 1 liter

          ablakok, ablakkeretek, üvegfelületek                         Erős tisztító és antisztatikus hatás                  10-100 ml : 1 liter

                                   padló                                                hosszantartó tisztaság és csillogás                 10–100 ml : 1 liter 
                                                                                                                                                                       felmosóvödörben 
*szórófejes palackban
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eMC® vízkőoldó Tisztítószer koncentrátum: alkalmazható minden felülettípus, de különösen
az erősen vízköves felületek tisztítására. Megszünteti a kellemetlen szagokat és hosszantartó
tisztító hatást nyújt. 
Összetétel: Effektív Mikroorganizmusok zsír és cellulózbontó kultúrák, <5% nem ionos felüle-
taktív anyagok (alkohol), citrom kivonat, citromsav, melasz, linalool

eMC® kárpittisztító koncentrátum: alkalmas minden szőnyeg- és kárpittípusra.  Egészen a
szövet mélyéig hatol és eltávolítja a makacs foltokat is. hatékony a kellemetlen szagok ellen.
Összetétel: Effektív Mikroorganizmusok zsír és cellulózbontó kultúrák, <5% nem ionos 
felületaktív anyagok (alkohol), citrom koncentrátum, citromsav, melasz, illatanyagok 

eMC® 5db-os tisztítószett (5x100ml) – tartalma: 100 ml eMC Citrom-eukaliptusz
konyhai tisztítószer, 100 ml eMC limetta extra erős tisztítószer, 100 ml eMC citrus
univerzális tisztítószer, 100 ml eMC textiltisztító mosóadalék, 100 ml vízkőoldó. az
eMC termékek hatékonyságának kipróbálására, illetve eredeti ajándék ötlet.  

EM kerámia cső csomag 500g (szürke): az EM-mel kevert kerámiát 1200-1300 °C-on égetik
ki. Csökkenti a vízklaszterek méretét, ezáltal lágyítja a vizet. alkalmas az ivó-, öntözővíz és
tavak vizének kezelésére. Korlátlan ideig felhasználható. 

EM kerámia mosógépbe: az agyagot légmentesen 800-1200°C-on égették ki. Energetizálja,
lágyítja a vizet. használható 30/40/60/90°C-on, heti 4-5 mosás esetén egy évig. a mosózsák
sérülése esetén nem alkalmas használatra.  

eMC citrom-eukaliptusz konyhai tisztítószer (0,5 liter)                                                                         4205 Ft

eMC citrom-eukaliptusz konyhai tisztítószer (1 liter)                                                                            6545 Ft

eMC limetta (lime) extra erős univerzális tisztítószer (0,5l)
(bútorok, padlók, eü-i helyiségek felületei)                                                                                             4085 Ft

eMC limetta (lime) extra erős univerzális tisztítószer (1l) 
(bútorok, padlók, eü-i helyiségek felületei)                                                                                             6485 Ft

eMC levendula univerzális tisztítószer (0,5l)
(bútorok, padlók, eü-i helyiségek felületei)                                                                                             3145 Ft

eMC levendula univerzális tisztítószer (1l)
(bútorok, padlók, eü-i helyiségek felületei)                                                                                             5295 Ft

eMC citrus univerzális tisztítószer (0,5l)
(minden felületre, bútorok, padló, kifejezetten eü-i helyiségek, ablak és tükör)                                    3015 Ft

eMC citrus univerzális tisztítószer (1l)
(minden felületre, bútorok, padló, kifejezetten eü-i helyiségek, ablak és tükör)                                     5040 Ft

eMC vízkőoldó (0,5l)                                                                                                                              6645 Ft

eMC vízkőoldó (1l)                                                                                                                              11 715 Ft

eMC textiltisztító mosóadalék (0,5l)
(textíliák, matracok, kárpitozott bútorok)                                                                                                5170 Ft

eMC textiltisztító mosóadalék (1l)
(textíliák, matracok, kárpitozott bútorok)                                                                                                8635 Ft

eMC kárpittisztító (0,5l)                                                                                                                          4660 Ft

eMC kárpittisztító (1l)                                                                                                                             7670 Ft

eMC 5 db-os tisztító-szett (5x100ml) tartalma:                                                                                     5200 Ft
100 ml eMC citrom-eukaliptusz konyhai tisztítószer,
100 ml eMC limetta (lime) extra erős tisztítószer,
100 ml eMC citrus univerzális tisztítószer,
100 ml eMC textiltisztító mosóadalék,
100 ml eMC vízkőoldó                                                                                                                                        

EM kerámia cső csomag (500g) szürke                                                                                              11 430 Ft

EM kerámia mosógépbe                                                                                                                        8090 Ft

EM kerámiacső próbacsomag (30db)                                                                                                   1200 Ft

árlisTA



Vásárlóink mondták

„Az eMC® tisztítószerek nálam óriási meglepetést okoztak. Felbontottam, hígítottam az előírásnak megfelelően

és szórófejes flakonba töltöttem, így vittem fel a csempézett konyhapultra. Természetesen a fugák el voltak

szennyeződve vörösborral, céklával, stb. Sajnos többször próbálkoztam a kitakarításával, de semmivel nem

ment. Felvittem a konyhapultra és vártam néhány percet. Láttam, hogy nem habzik, olyan érzésem volt, mintha

csak tiszta vizet fújtam volna ki. A néhány perc elteltével egy száraz törlővel letöröltem a pultot. Megdöb-

benésemre az említett foltok szinte teljesen eltűntek. 

Ma már a tisztítószereket nagyon sokrétűen használom. A konyhától kezdve a szobákon keresztül, a fürdős-

zobában – gyakorlatilag minden helyiségben tudom őket hasznosítani.  Eltávolítja a vízkövet, nem foltos tőle

a tükör, az ablak, szép a csempe és a járólap, de a fa bútoraimon is előszeretettel használom. Időnként

spriccelek az ülőgarnitúrára és a függönyökre is, hogy felfrissüljön a kárpit és a levegő. 

Az edényeimet is eMC®-vel tisztítom. A mosogatógépben kerámia csövecskékkel együtt használom. A ta-

pasztalatom, hogy a kerámia és a tisztítószer használatával nem kell sót és öblítőszert adagolnom, hiszen így is

csíkmentesek és tiszták az edények. Kézi mosogatásra is használom, ott teljesen felváltotta a régi tisztító-

szeremet.

A textiltisztítót mosódióval együtt alkalmazom és imádom. Öblítőt nem használok mellé, csak egy kis ecetet

töltök az öblítő rekeszbe és puhák, tiszták a ruhák.” 

sz. Viktória

„Amikor albérletbe költöztünk, áldatlan állapotban találtunk mindent a bútortól gépekig, padlóig, linóleumig. A

kosz nagy részét egy hagyományos tisztítószerrel akartam eltávolítani, mert féltem hogy az eMC nem lesz elég.

Aztán feladtam és az eMC-re (citrom-eukaliptusz)bíztam magam.  A lakásra rá sem lehet ismerni, minden egyes

pontja ragyog! Hihetetlen, hogy olyan, valószínűleg évek óta gyűlő koszt is gond nélkül távolított el, amiről azt

hittük, együtt kell majd vele élni. Fehér bőr kanapé és fotel a radírozó szivacs és eMC párostól szebb, mint új

korában. Hála a jó baciknak!  

Ezer éves foltos linóleumról minden folt eltűnt. Mosógép belsejéből minden lerakódás, szag eltűnt. Hűtőben a

szagoknak, foltoknak nyoma sincs. A tűzhely ragyog! A függönyök gyönyörűek! Ablakpárkányok, keretek,

ajtók, minden bútor csillog, nem győzöm végig sorolni. 

A párom kérte, hogy azonnal rendeljek utánpótlást, nehogy egy napig is eMC nélkül maradjon a háztartás :) 

A mennyiségről pedig annyit, hogy nem mértem semmit, mindenhova öntöttem hígítatlanul – kivéve a bőr

kanapéra – és megérte. Hihetetlenül kiadós!” 

Eszter

18

„Tisztítás a természet erejével” – eMC probiotikus tisztítószer

Az EM nyújtotta előnyök környezetünk egészségében



Gyártja:

Multikraft Produktions- und HandelsgmbH

4632 Pichl/Wels, Sulzbach 17, Ausztria

Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

EM TECHNOLOGY HUNGARY Kft. 

Heltai Bank Center

1039 Budapest, Heltai Jenő tér 15.

Telefon: +36 1 240 70 90

E-mail: office@emtech.hu 

Webshop: webshop.emtech.hu 

emtech.hu 


