Een keukenkast vol schoonmaakmiddelen…
Is dat nog van deze tijd?
Nodig is het in ieder geval niet!
sinds de oudheid nagenoeg onveranderd zijn gebleven: puur natuurlijke
schoonmaakmiddelen. In het assortiment vind je groene zeep, diverse
soda’s, wasnoten en oliën. Multifunctioneel, verantwoord ontgonnen of
biologisch verbouwd, bio-afbreekbaar en daardoor veilig voor het milieu.

Haal je keukenkastje maar vast leeg. Een handvol
GreenHub schoonmaakproducten vervangt bijna
alle chemische reinigers!

Laat de natuur zélf het werk doen!

Kristalsoda
Kristalsoda is al eeuwen bekend als dé natuurlijke
krachtpatser voor het zwaardere schoonmaakwerk.
Het in water oplosbare poeder bevat alleen krijt en
zout. Onze variant is 3x geconcentreerder en
3x krachtiger dan conventionele huishoudsoda’s.
Je kunt óf minder gebruiken óf dezelfde hoeveelheid,
Kristalsoda verwijdert vlekken op glas- en vaatwerk,
sanitair en marmer. Zwaar bevuilde afzuigkappen,
vuilnisbakken, ovendeuren, koelkasten, etc. krijgen
hun glans ermee terug. De kristallen ontstoppen ook
afvoeren, is een verf- en lijmoplosser, tegel- en
terrasreiniger en geeft houten tuinmeubelen hun
originele kleur terug.
De verzachtende werking van Kristalsoda verhoogt
vaatwasmiddelen. zodat je minder nodig hebt of sterk
vervuild wasgoed beter schoon wordt.
Al met al een wondermiddel!

TIP: Kijk op www.greenhubimports.nl/receptenboekje
waar je de producten allemaal voor kunt gebruiken.

Zuiveringszout / Baksoda
“Natriumbicarbonaat”, kennen wij als zuiveringszout of
baksoda. Het in water oplosbare poeder bevat alleen
krijt en zout. De verscheidenheid en rijkdom aan
Natriumbicarbonaat kan talrijke producten vervangen
zoals schuurmiddel, afvoer- ontstopper, waterontharder,
ontkalker, vlekverwijderaar en wasverzachter voor in de
(af)wasmachine. Het is een uitstekende vloerreiniger en
brengt de glans van meubelen terug. Het reinigt metalen,
ook als geurverdrijver voor de kattenbak, oven, vuilnisbak
en asbakken en verwijdert insecten en boomsappen
van de auto.
Om maar eens een paar toepassingen te noemen.
In de keuken is het bekend als rijsmiddel, om groenten
te verzachten en gerechten minder zuur te maken.

Biologische Groene zeep - Vloeibaar en Pasta
Onze plantaardige groene zepen, ook zachte zeep genoemd,
zijn gemaakt van lijnzaadolie en zonnebloemolie. Van Europese
teelt met water, wat zout en caramel. 100% puur en biologisch.
Zonder enige chemische bewerking of toevoeging als kleurstoffen
of conserveermiddelen. Bovendien zijn onze zepen zeer sterk
geconcentreerd. De pasta heeft zelfs een zeepconcentratie boven
de 40%. Daar heb je dus maar heel weinig van nodig.
Groene zeep is een universele allesreiniger die reinigt, voedt en
zorgt voor glans van o.a. tegels, vloeren, glazuurwerk, toiletten
en kunststof oppervlakken. Het is een krachtige ontvetter en de
basis voor afwasmiddel, wasmiddel, dierenshampoo,etc. etc.
De talloze toepassingen voor in huis, de tuin en zelfs voor de
verzorging van dieren maken dit een bijzonder natuurproduct.

Biologische Wasnoten
Wasnoten zijn vruchten van de Sapindus Mukorossi
boom uit Noord-India en Nepal. Ze bevatten Saponine,
een hypo-allergene milde zeepoplossing met grote
waskracht. Wasnoten maken je was heerlijk zacht, puur
natuur, zonder chemicaliën of geurstoffen.
Voor alle soorten wasgoed en temperaturen, circa 45
wasbeurten lang. De wasnoten zijn Lacon gecertificeerd;
dit garandeert de biologische herkomst.
GreenHub Wasnoten zijn 100% afbreekbaar en biologisch;
na (her)gebruik kunnen ze gewoon bij het GFT-afval.
Om de was een geurtje mee te geven kan één van de
GreenHub biologische essentiële oliën worden toegevoegd:
Lavendel (kruidige bloemengeur), Bergamot (lichtzoete
citrusgeur) of Ylang Ylang (exotisch frisse geur); circa 10
druppels in het wasverzachterbakje.

Biologische Wasnoten Lavendel
GreenHub wasnoten voor circa 45 wasbeurten,
inclusief een flesje (10 ml) GreenHub biologische
essentiële Lavendelolie. Doe circa 10 druppels in
het wasverzachterbakje en je was krijgt een heerlijk
frisse geur!

Plantaardige Sponzen
Onze 100% natuurlijke sponzen van cellulose zijn een
veel steviger alternatief dan de synthetische varianten.
Ze zijn speciaal gemaakt voor zware klussenen hebben
een lange levensduur. De spons heeft een zeer hoog
absorptievermogen.

Natuurzeem
Onze zemen zijn gemaakt van Nieuw Zeelands
schapenvel en gelooid met natuurlijke producten,
zijn antimicrobieel en hebben een lange levensduur.
Het zeemleer is 100% biologisch afbreekbaar en
composteerbaar. De zeem is ‘mulesing free’.
Mulesing is het wegknippen van huiddelen bij levende
dieren. Dit gaat vaak samen met het afknippen van
staarten en castratie. Veelal worden dieren ook
bloedarmoede toegebracht om het leer blanker
te krijgen.
Onze zemen zijn dierenleedvrij verkregen.

