SUNBRIGHT®
SUPERCLEAN™
VOOR HET HUISHOUDEN
Gemakkelijk. Effectief. Milieuvriendelijk. De enige manier om echt schoon te maken.
SunBright® SuperClean™ voor het Huishouden is een allesreiniger die u in elke kamer van uw huis kunt gebruiken. Het wordt vervaardigd uit natuurlijke ingrediënten
en u kunt het gebruiken voor het veilig reinigen van
vloeren, het aanrecht, de afwas, de grill, vloerkleden
en nog veel meer. Het is de natuurlijke oplossing voor
de schoonmaak in het huishouden.
Eigenschappen en Voordelen
• Super-allesreiniger
• Fosfaatvrij, biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk
• Door de geconcentreerde formule geschikt voor
speciale behoeften
• Prettige natuurlijke geur
• Krachtige vetoplosser
• Verkrijgbaar in twee formaten, wat u maar het
beste past
Gebruik
Een klein beetje van de sterk geconcentreerde formule klaart de klus. Een theelepeltje vol is voldoende
voor een grote afwas. Los op in water voor de volgende klussen:
• Het reinigen van glas, hout, vinyl, tegels, apparaten, en nog veel meer
• Vloeren dweilen
• Gedeeltes van uw vloerkleden reinigen
• Auto wassen
• Vlekken verwijderen
Eigen Ervaring en Moderne Productie
®

Alle Sunrider producten zijn wetenschappelijk onderzocht, ontwikkeld, samengesteld en geproduceerd volgens eigen expertise en in een modern
productieproces. Dit garandeert dat onze producten
superieur zijn in kwaliteit, concentratie, effectiviteit en
veiligheid.

• De oprichter van Sunrider, Dr. Tei-Fu Chen, heeft
een graad in de farmacie en is een wereldberoemde
kruidenkenner. Zijn vrouw, Dr. Oi-Lin Chen, is een
begaafde dokter. Zij leiden een team wetenschappers dat toeziet op de uitgebreide en complexe productie van Sunrider® producten.
• Sunrider heeft honderden miljoenen dollars geïnvesteerd in hightech wetenschappelijk onderzoek en
productiefaciliteiten, op een terrein van 186.000 m2.
In ons geheime productieproces worden de nuttige
extracten van vele kilo’s onbewerkte kruiden geconcentreerd tot een eindproduct vol voedingsstoffen.
De Sunrider productiefaciliteiten zijn veilig, ethisch
verantwoord en milieuvriendelijk.
Ervaringen van IBOʼs
“Sinds ik SunBright® SuperClean™ producten ben gaan
gebruiken, vind ik huishoudelijke karweitjes veel leuker en
schoonmaken is een stuk gemakkelijker geworden!”
Mevr. Lee Kwee Hong, Singapore
“Ik houd echt van SunBright® SuperClean™ voor het Huishouden! Onze geconcentreerde allesreiniger is perfect voor
de voorjaarsschoonmaak thuis.”
Han, Joong Hee, Korea
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