Wewnątrz i na zewnątrz Twojego domu!
EcoHome neutralizator zapachów do domu
Naturalny środek enzymatyczny neutralizujący zapachy,
usuwa woń w całkowicie naturalny sposób poprzez likwidację
molekuł nieprzyjemnego zapachu zawartych w powietrzu.
EcoHome usuwa brzydki zapach całkowicie nie wydzielając
przy tym własnego. Już po chwili efekt jest zauważalny!
Środek jest idealny do usuwania zapachów takich jak dym
papierosowy, zapachy WC oraz wszelkie zapachy organiczne
(spożywcze).
Środek EcoHome jest dostępny w butelkach wielorazowego użytku z atomizerem, o pojemności 100ml bądź 1l.

EcoCar neutralizator zapachów do samochodu
Naturalny środek enzymatyczny neutralizujący zapachy,
usuwa woń w całkowicie naturalny sposób poprzez likwidację
molekuł nieprzyjemnego zapachu zawartych w powietrzu.
EcoCar jest idealnym środkiem do usuwania zapachów
spożywczych (organicznych), dymu papierosowego oraz zapachy benzyny lub ropy. EcoCar usuwa także zapach rozlanego
mleka!
Środek EcoCar jest dostępny w butelkach z rozpylaczem,
o pojemności 100ml bądź w butelkach uzupełniających o
pojemności 1l.

Odorshield neutralizator zapachu
kanalizacji oraz śmieci
To wyjątkowy preparat zaprojektowany by usuwać
smród kompostowy, odpadów ogrodowych jak i innych
śmieci organicznych. Lepka konsystencja produktu pozwala na wydłużenie czasu skutecznej ochrony przed
uciążliwym zapachem. Produkt ten idealnie nadaje się
do neutralizacji zapachu kompostu, pobliskiego kontenera na śmieci czy kanalizacji. Środek jest całkowicie
biodegradowalny.

Pielęgnacyjne produkty EcoDor
EcoClinic neutralizator zapachów
EcoClinic jest produktem eliminującym zapachy, który
jest całkowicie przyjazny dla środowiska, zawierającym
naturalne enzymy. Preparat ten sprawia, że zapach znika po
bezpośrednim kontakcie fizycznym z molekułami brzydkiego
zapachu. Inaczej niż „odświeżacze powietrza” EcoClinic usuwa
niepożądany zapach, zamiast maskować go perfumowaną
wodą. Zaleca się stosowanie na : nieprzyjemne zapachy na
ubraniach, tynkach, zapach wydzielany przez ludzkie ciało,
stolec, pot, mocz, spaleniznę, sprzęt medyczny, zużyte opatrunki, sztuczny odbyt, itp.
EcoClinic jest dostępny w butelkach z dozownikiem o
pojemności 200ml lub butelkach uzupełniających o
pojemności 1l.
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HappyFeet
Aerozol HappyFeet jest przeznaczony do usuwania nieprzyjemnego zapachu stóp i obuwia. Środek niweluje molekuły
brzydkiego zapachu w całkowicie naturalny sposób, tak
że zapach znika w 100% w momencie kontaktu molekuł
nieprzyjemnego zapachu z preparatem. Środek jest idealny
do używania na obuwie lub bezpośrednio na stopy, ale także
na ubrania bądź inne części ciała.
HappyFeet jest dostępny w butelkach z dozownikiem
o pojemności 100ml oraz butelkach uzupełniających o
pojemności 1l.

Odorshield jest dostępny w
butelkach z rozpylaczem
o pojemności 500ml

www.ecodor.pl

Produkty firmy
ECODOR są
biodegradowalne
oraz nie zawierają
gazu ani bakterii!

www.ecodor.eu

Neutralizatory zapachów ECODOR usuwające
nieprzyjemne zapachy!

Ecodor dla zwierząt

Nasze neutralizatory zapachów eliminują je szybko oraz w całkowicie
naturalny sposób, nie używając szkodliwych dla środowiska chemikaliów oraz środków tylko maskujących zapach. Produkty Ecodor
zawierają naturalne enzymy, które działają jak katalizator niwelując
molekuły brzydkiego zapachu. Jedna aplikacja produktu Ecodor
zapewnia szybką neutralizację i eliminację molekuł niepożądanego
zapachu.

ECODOR EcoPet usuwa brzydki zapach i plamy.
Środek zawieraja bioaktywne enzymy, które
usuwają bio-molekuły powodujące nieprzyjemny
zapach, w miejscach gdzie przebywają zwierzęta
np. miejsce zabaw, spania, jedzenia lub oddawania moczu bądź kału itp.. W przeciwieństwie
do zwykłych „Odświeżaczy powietrza”,
EcoPet usuwa nieporządne zapachy, zamiast je
maskować silnym zapachem perfum.
Oprócz neutralizowania brzydkich zapachów
Ecodor usuwa plamy z odchodów i wymiocin
naszych pociech z dywanów, kanap, zasłon,
łóżek i ubrań. Szybki i bardzo skuteczny.

Nasze produkty są bezwonne oraz idealne do użycia wszędzie tam
gdzie pozostałe środki zawiodły.

Wszystkie produkty Ecodor są
nietoksyczne, niedrażniące,
biodegradowalne, nie zawierają
bakterii ani gazu.

Ecodor usuwa brzydki zapach i plamy

EcoPet jest dostępny w butelkach z dozownikiem o
pojemności 200ml, 100ml oraz w butelkach uzupełniających
o pojemności 1l.

Ecodor UF200 neutralizator zapachu
moczu
Ecodor UF2000 jest silnym neutralizatorem
zapachu, który jest bardzo efektywny w
przypadku usuwania zapachu uryny. UF2000
usuwa przenikliwy zapach moczu przy pomocy
enzymów. Skutecznie usuwa zapach z takich
miejsc jak kafelki, parkiet, drewno, laminat,
granit, marmur. Na przykład likwiduje zapach
uryny pochodzący ze szczelin pomiędzy
płytkami itp. Równie dobrze wywabi zapach
znajdujący się na meblach, dywanach,
winylach oraz materiałach. Można używać
preparatu w pobliżu zwierząt, w hodowlach, budzie dla psa, klatce
dla gryzoni, stajni, itd. Np. jest idealny do codziennego czyszczenia
kuwety bądź budy Twojego pupila.
UF2000 jest dostępny w butelkach z dozownikiem o pojemności
500 ml, w butelkach uzupełniających o pojemności 1l oraz
butelkach z koncentratem o pojemności 1l = 5 litrów preparatu
i o pojemności 2,5l = 12,5l preparatu.

EcoPet Lśniąca Sierść do czyszczenia sierści zwierząt
Środek EcoPet Lśniąca Sierść pozwoli Ci na wyczyszczenie
sierści twojego pupila bez użycia wody, do stosowania dla
psów, kotów oraz gryzoni.
Preparat czyszczący zawiera nieszkodliwe proteiny warzywne,
które usuwają nieprzyjemny zapach oraz brud ze skóry
Twojego zwierzęcia. EcoPet Lśniąca Sierść jest niedrażniący,
hipo-alergiczny oraz pozostawia sierść twojego pupila
pięknie lśniącą.
EcoPet Lśniąca Sierść do czyszczenia skóry zwierząt
jest dostępny w butelkach 150 ml oraz butelkach
uzupełniających 1l.

Zamówienie przez Internet?
Przesyłka dostarczona
do 72 godzin!
(wyłączając dni wolne od pracy)

Ecodor detektor plam moczu
Zlokalizuj niewidoczne gołym okiem
plamy moczu przy pomocy
detektora plam Ecodor. Wysuszona sól obecna w moczu będzie
świecić pod wpływem światła
wykrywającego umieszczonego w
detektorze. Wszystko staje się prostsze
za sprawą skutecznego detektora!
Profesjonalny detektor: 27 cm, 6 Watt
Mały detektor: 16,5 cm, 4 Watt

