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PROBIOOTTISET PUHDISTUSAINEET VS. KEMIALLISET PUHDISTUSAINEET 

THE GOOD GUYS 

Probioottipohjaiset puhdistusaineet sisältävät hyödyllisiä "hyvät kaverit, The good guys"-bakteereja, jotka 
tunkeutuvat syvälle pieniin huokosiin, joihin pysyvä lika piiloutuu, ja jatkavat toimintaansa vielä pitkään 
tuotteen levittämisen jälkeen. 

THE BAD GUYS 

Kemialliset puhdistusaineet toimivat alussa, mutta niillä ei ole mekanismia pitkän aikavälin tehokkuuden 
takaamiseksi, ja ne mahdollistavat haitallisten bakteerien palaamisen. 

Ennen puhistusta                   Puhdistusaine               1 tunnin kuluttua                    8 tunnin kuluttua         3-5 päivää puhdistuksesta 

 

 

MIKSI PUHDISTAA KEMIKAALILLA, KUN VOITTAA KÄYTTÄÄ ITSE LUONTOA 

Kun käytät Simple Goods -tuotteita, ylläpidät tervettä mikroflooraa kotonasi. Meidän 
puhdistustuotteemme jättää pinnoille jälkeensä kerroksen hyviä bakteereja, nimeltään probiootti. 

Probioottiset bakteerit "hyvät kaverit, The good guys" hajottavat mikroskooppisen lian pieniksi hiukkasiksi 
ja syövät ne. Lisäksi ne hajottavat likaa jopa 5 päivää puhdistuksen jälkeen. Puhdistustuotteet ovat 
tehokkaita ja ympäristöystävällisiä ja niillä on pitkäkestoinen vaikutus, kun on kyse lian ja pahan hajun 
hajottamisesta. Probioottisia bakteereja sisältävä jätevesi kulkeutuu takaisin luonnolliseen kiertokulkuun, 
missä niitä on jo olemassa, ja jatkaa orgaanisen materiaalin hajottamista ja muuntamista hiilidioksidiksi ja 
vedeksi. Ne auttavat ylläpitämään luonnollista mikroflooraa luonnossa. 
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BASED ON A TRUE STORY 

 

 

  

1. Probioottiset bakteerit 
tuottavat entsyymejä 

2. Entsyymit hajoavat 
suuret hiukkaset pieniksi 
hiukkasiksi 

3. Probioottiset 
bakteerit 
sulattavat pieniä 
hiukkasia ruoaksi 

Haitalliset bakteerit Probioottiset bakteerit 
tuottavat entsyymejä, ne 
hajoavat likaa pieniksi 
hiukkasiksi, joita 
probioottiset bakteerit 
syövät. 

3 - 5 
päivää 

Probioottiset bakteerit 
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PROBIOTTISET PUHDISTUSAINEET 

 

MITEN NE TOIMIVAT 

Ne jättävät pinnoille kerroksen hyviä bakteereja, joita kutsutaan probiootiksi. Nämä hyvät bakteerit 
hajottavat mikroskooppisen lian pieniksi hiukkasiksi ja syövät ne. Lisäksi ne jatkavat lian hajottamista jopa 5 
päivää puhdistuksen jälkeen. 

 

AINESOSAT 

Koostuu 100 % luonnollisista ainesosista ja tuoksuu 100 % luonnollisilla ja orgaanisilla eteerisillä öljyillä. Ei 
sisällä väriaineita, säilöntäaineita tai epäaitoja hajusteita. 

 

MITEN NE VAIKUTTAVAT YMPÄRISTÖÖN 

Kun bakteerit siirtyvät luonnolliseen kiertokulkuun, missä niitä on jo olemassa, ne jatkavat orgaanisen 
materiaalin hajottamista ja muuttavat sen hiilidioksidiksi ja vedeksi. Siksi ne auttavat ylläpitämään 
luonnollista mikroflooraa luonnossa. 

  

 

Simple Goods -siivoustuotteet on valmistettu miedoista, luonnollisista ja kasviperäisistä ainesosista, joihin 
on lisätty hyviä probioottisia bakteereja ja 100 % luonnollisia, orgaanisia eteerisiä öljyjä. Puhdistamme 
ystävällisyydellä ja varmistamme, että kaikki ainesosamme ovat luonnollisia ja 100 % biohajoavia. 

 

 

 

https://simplegoods.dk/en/  

 

 

Sen sijaan, että täyttäisimme puhdistustuotteemme vahvoilla kemikaaleilla, Simple Goods käyttää vain 
orgaanisia ja luonnollisia ainesosia. Tuotteet ovat mietoja, pH-neutraaleja ja 100 % biohajoavia. 


