Dentro e fora de casa!
Removente de odores EcoHome
Este removente de odor, à base de enzimas naturais, destrói a ligação das moléculas que causam
o mau cheiro. Em vez de encobrir o mau cheiro
com aromas, este produto combate imediatamente a fonte de emissão eliminando o mau
cheiro. Poderá comprovar os resultados passados
poucos minutos depois de aplicar o produto.
EcoHome é indicado para eliminar cheiros a
comida, tabaco e fezes, presentes em cozinhas,
salas e casas-de-banho, respectivamente.
Ecohome está disponível em embalagens
de spray de 100 ml e recargas de 1 litro.

Removente de odores EcoCar

Produtos de saúde Ecodor
Removente de odores EcoClinic
EcoClinic é um removente de odores, amigo
do ambiente, constituído à base de enzimas
naturais. Este produto faz com que os maus
odores desapareçam através da catalisação
de reacções químicas entre as molécula do
EcoClinic e as do mau cheiro. Ao contrário dos
ambientadores comuns, EcoCLinic remove os
odores indesejados em vez de encobri-los com
aromas.
Aplicações: odores indesejados em tecidos,
ligaduras, odores corporais, fezes, suor, urina,
vómito, equipamentos médicos, etc.
EcoClinic está disponível em embalagens
de spray de 200 ml e recargas de 1 litro.

Constituído à base de proteínas naturais, EcoCar
remove o mau odor através da quebra das moléculas causadoras do mau cheiro. EcoCar é ideal
para eliminar cheiros a tabaco, comida, gasolina
e fumo presentes no interior do seu veículo.
EcoCar está disponível em embalagens
de spray de 100 ml e recargas de 1 litro.

Neutralizador de odores
orgânicos EcoShield
Este líquido combate os maus odores
causados pelos desperdícios orgânicos.
EcoShield cria uma camada protectora que
cobre a superfície dos desperdícios.
A natureza viscosa deste produto oferece
uma protecção prolongada e efectiva contra
os maus cheiros. Sendo biodegradável, é
ideal para ser aplicado em contentores e
baldes do lixo.

EcoFeet
Este spray é indicado para a remoção de odores
de transpiração provenientes da roupa e do calçado. EcoFeet quebra a ligação das moléculas
que causam o mau odor de uma forma natural,
eliminando assim o cheiro em vez de encobrilo. Pode ser aplicado directamente em lençóis,
camisas, calçado, meias ou até mesmo nos pés.
EcoFeet está disponível em embalagens de
spray de 100 ml e recargas de 1 litro.

Os produtos ECODOR
são biodegradáveis e
não contêm aerossóis!

www.ecodor.eu

EcoShield está disponível
em embalagens com
gatilho de 500 ml.

www.ecodor.pt

PRODUTOS ECODOR, PARA
REMOVER ODORES E MANCHAS

Ecodor para animais de estimação

Os produtos Ecodor eliminam os cheiros e as
nódoas indesejados com eficácia!

O removente EcoPet da ECODOR
é um spray composto por enzimas
bioactivos que eliminam as moléculas
que causam maus os cheiros em áreas
onde os seus animais de estimação
comem, brincam, dormem e fazem
as suas necessidades. Ao contrário
dos ambientadores comuns, EcoPet
remove os maus odores em vez de
camuflá-los com perfume.
Além de remover os indesejados
cheiros, EcoPet também remove
as manchas causadas por fezes e
vómitos presentes em tapetes, sofás,
cortinas, lençóis e outros têxteis.
Basta remover qualquer sólido existente, pulverizar o
produto na mancha existente e deixar actuar durante
1 minuto antes de secar com um pano seco.

Os nossos produtos de remoção de odores neutralizam os maus cheiros rapidamente e de forma natural
sem utilizar substâncias nocivas ao meio ambiente,
químicos ou outros produtos dissimuladores de
cheiros.
Os produtos Ecodor contêm enzimas naturais que
aceleram o processo de quebra de ligação das moléculas que causam o mau cheiro, obtendo moléculas
sem odores. Nenhum dos produtos possui perfume
e são ideais para pessoas com olfacto sensível.

Todos os produtos Ecodor estão
isentos de bactérias, substâncias
tóxicas e irritantes, não contêm
aerossóis e são biodegradáveis.

Removente de cheiros e manchas EcoPet

EcoPet está disponível em embalagens de spray
de 200 ml e recargas de 1 litro.

Ecodor UF2000
removente de odor de urina
Ecodor UF2000 é um forte neutralizador de odores que combate
eficazmente o cheiro da urina.
O UF2000 elimina o cheiro da urina
através da utilização de enzimas
naturais podendo ser utilizado em
superfícies como o cimento, pedra,
parquet, madeira, laminado, granito
e mármore. Também é eficiente na
eliminação do cheiro nas juntas de
vários materiais, podendo inclusive
ser utilizado directamente sobre
móveis, tapetes, vinis e tecidos. Este produto também
é indicado para ser utilizado em locais onde os
animais são colocados – canis, gaiolas para roedores,
estábulos, etc. Por exemplo, poderá utilizar este produto na limpeza diária da caixa de areia do seu gato
ou coelho, na casota do seu cão, etc.
UF2000 está disponível em embalagens de
500 ml, 1 e 5 litros e Concentrado de 1 e 5 litros.

Limpeza de pêlo WonderClean

Detector de manchas de urina Ecodor

Este produto permite limpar o pêlo do seu animal
de estimação sem a utilização de água, e pode ser
usado em cães, gatos e roedores.
O Ecodor Wonderclean contém proteínas vegetais
inofensivas que removem odores indesejáveis e
sujidade do pêlo do seu animal de estimação.
Wonderclean não irrita e deixa o pêlo do seu
animal limpo e brilhante.

Utilize este detector para encontrar manchas de
urina deixadas pelo seu animal
de estimação e que não
consegue detectá-las a
olho nú. Os sais (secos)
presentes na urina irão
brilhar no escuro quando
utilizar este detector de luz negra,
permitindo descobrir onde se encontram
os cheiros e as manchas secas de urina.
Tudo isto é possível graças ao potente detector UV.

Wonderclean está disponível em embalagens
de 200 ml em espuma e com recargas de
1 litro.

Compras online?
Encomende no nosso website
e entregamos em 48 horas!
(dias úteis)

Detector standard:
16,5 cm / 4 Watt
Detector profissional:
27 cm / 6 Watt

