In & rondom het huis!

Ecodor Gezondheidszorg

Hieronder vindt u een aantal Ecodor producten
te gebruiken in en rondom het huis.

Hieronder vindt u een overzicht van Ecodor (ontgeurings) producten geschikt voor de gezondheidszorg.

EcoHome ontgeurder

EcoClinic ontgeurder

Deze ontgeurder breekt de geurmoleculen in
de lucht op natuurlijke wijze af. In plaats van een
geurtje OVER de stank heen te spuiten verdwijnt
de stank. Al na enkele ogenblikken merkt u het
resultaat. EcoHome is ideaal voor het elimineren
van o.a. luchtjes in het toilet, rooklucht, etensluchtjes, luchtjes in de babykamer, enz.

EcoClinic is een milieuvriendelijke geureliminator op basis van natuurlijke enzymen. Door deze
luchtverfrisser verdwijnen de geuren wanneer
zij in fysiek contact komen met deze complexe
proteïne formule.
In tegenstelling tot de gewone “luchtverfrisser”
verwijdert EcoClinic de ongewenste geur in
plaats van het met een geparfumeerde lucht
te verdoezelen.

EcoHome ontgeurder is verkrijgbaar in
0,1 liter pompflacon en 1 liter navulfles.

EcoCar auto ontgeurder
EcoCar auto luchtverfrisser breekt de geurmoleculen in de lucht op natuurlijke wijze af,
waardoor de stank gewoon verdwijnt in plaats
van er een geur overheen te spuiten.
EcoCar is ideaal voor o.a. het elimineren van
luchtjes in de auto, etensluchtjes, rooklucht,
benzinegeur en/of dieselgeur.
EcoCar is verkrijgbaar in 0,1 liter pompflacon
en 1 liter navulfles.

OdorShield GFT ontgeurder
Een speciaal ontwikkelde vloeistof die
stankoverlast van groenteafval & tuinafval
(GFT afval) bij de bron aanpakt.
Bijzonder aan OdorShield is dat het als een
soort afschermende laag over de geurbron
wordt aangebracht. Nadat OdorShield eenmaal is aangebracht, biedt het, mede door
het visceuse karakter gedurende langere
tijd een effectieve bescherming tegen
stankoverlast.

Toepassingen: Nare geuren in textiel, gips,
lichaamsgeuren, faeces, transpiratiegeuren,
emesis, brandwonden, lichaamswonden,
medisch materiaal, verbanden en zwachtel, drainage
materiaal, stomata en toebehoren, etc.
EcoClinic ontgeurder is verkrijgbaar in 0,1 en
0,2 liter pompflacon en 1 en 2,5 liter navulfles.

HappyFeet - tegen zweet(voeten)geur
Een spray welke onaangename zweetluchtjes
verwijderd. HappyFeet breekt de geurmoleculen op een natuurlijke wijze af, waardoor de
stank gewoon verdwijnt in plaats van het te
maskeren.
Uitstekend te gebruiken in schoenen of zelfs
rechtstreeks op de voeten, maar kan ook
gebruikt worden op kledingstukken en/of
lichaamsdelen.
HappyFeet is verkrijgbaar in 0,1 liter
pompflacon en 1 liter navulfles.

ECODOR

producten zijn
milieuvriendelijk en
ongeparfumeerd!

OdorShield is verkrijgbaar in 0,5 liter.

www.ecodor.nl / www.ecodor-ontgeuring.be

www.ecodor.eu

ECODOR ONTGEURINGSPRODUCTEN
Ecodor ontgeuringsproducten rekenen af
met nare geurtjes en stank!
Onze ontgeuringsproducten neutraliseren geuren
snel en op een natuurlijke wijze, zonder gebruik te
maken van milieuonvriendelijke chemicaliën en/of
maskeringsproducten.
De enzymen in de Ecodor producten werken als een
katalysator voor de bacteriën die aanwezig zijn in de
lucht en zetten deze aan tot een snellere vernietiging
van de geur. Al onze ontgeuringsproducten zijn
ONGEPARFUMEERD en dus uitermate geschikt voor
astmapatiënten of bijvoorbeeld voor mensen die
overgevoelig zijn voor geur.
Voor alle Ecodor producten
geldt dat deze niet toxisch,
niet irriterend, bacterievrij en
biologisch afbreekbaar zijn en
geen drijfgassen bevatten.

Ecodor voor huisdieren
Hieronder vindt u een aantal Ecodor producten
voor uw huisdieren.

EcoPet geur- en vlekverwijderaar
ECODOR EcoPet Geur- & Vlekweg is
een bio-spray welke onaangename
geurtjes verwijdert op plaatsen waar
uw huisdier komt of verblijft. In tegenstelling tot gewone “luchtverfrissers”
verwijdert EcoPet de ongewenste
geur in plaats van het met een geparfumeerde lucht te verdoezelen.
Naast het verwijderen van ongewenste
geuren verwijdert EcoPet óók vlekken
van uitwerpselen en/of braaksel uit
vloerbedekking, bankstellen, gordijnen,
dekbed en textiel. U hoeft enkel de vlek te besproeien,
1 minuut laten inwerken en na te wrijven met een
droge doek.
EcoPet Geur- & Vlekweg is verkrijgbaar in 0,1
en 0,2 liter pompflacon en 1 liter navulfles.

EcoPet Wonderschoon vachtreiniger
Reinigt de vacht van uw huisdier zonder water.
Voor honden, katten en knaagdieren.
Ecodor Wonderschoon vachtreiniger is op basis
van onschadelijke plantaardige eiwitten waardoor
onaangename vachtgeurtjes en vachtvuil direct
verdwijnen.
Ecodor Wonderschoon vachtreiniger irriteert niet,
geeft geen allergische reacties en zorgt voor een
glanzende vacht.
EcoPet Wonderschoon is verkrijgbaar in 0,15
liter foamer en 1 liter navulfles.

Bestellen via het internet?
Binnen 48 uur geleverd!

Ga naar onze website
én bestel!

UF2000 urinegeur verwijderaar
Ecodor UF2000 is een krachtige
geurneutralisator die effectief de
strijd aanbindt tegen urinegeur.
UF2000 breekt de indringende geur
af met behulp van haar enzymen.
Effectieve ontgeurder tegen de
geur van urine welke in beton,
steen, parket, hout, laminaat of
bijvoorbeeld voegen is getrokken.
Maar ook uitermate geschikt voor
het verwijderen van urinegeur uit
meubels, vloerbedekking, vinyl of textiel.
Gebruik dit product voor het reinigen van dierenverblijven van uw cattery, kennel, knaagdieren, stal, enz.
Ook ideaal voor de dagelijkse schoonmaakbeurt van
de kattenbak.
Ecodor UF2000 is verkrijgbaar in 0,5 liter triggerspray en 1 en 2,5 liter navulfles. Tevens als 1 op 5
concentraat verkrijgbaar in 1 en 2,5 liter verpak-

Ecodor Urine Vlekdetector
Lokaliseer de voor het blote oog onzichtbare urinevlekken met deze handige ‘Urine detector’ lamp.
De in urine aanwezige (opgedroogde) zouten zullen
door de detector oplichten waardoor
een (bron) behandeling makkelijker wordt gemaakt.
Lengte 16,5 cm, 4 Watt.
Inclusief batterijen (4 x AA).

Urine Vlekdetector professional
Voor het nog gemakkelijker lokaliseren van urineresten gebruikt u de Ecodor urine vlekdetector
Professional.

Lengte 27 cm, 6 Watt.
Inclusief batterijen (3 x D).

