
אומנות מדע הצמחים

הזנה + ניקוי = איזון
מוצרי סאנריידר מבוססים על רעיון פשוט אך עוצמתי, אשר משלב רפואה סינית מסורתית עם מדע מתקדם. אנו מכנים זאת "פילוסופיית ההתחדשות" שלנו. 
כאשר אתם מזינים את גופכם אך ורק עם הרכיבים הצמחיים הטובים ביותר ומנקים אותו מכימיקלים מזיקים ומצבעים, טעמים וחומרים משמרים מלאכותיים, 

אתם תורמים לאיזון גופכם. גוף מאוזן הוא גוף בריא. 

לישראל בלבד
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רכיבים בזרקור

DECYL POLYGLUCOSE
חומר פעיל “ירוק” זה, שמקורו בתירס, הינו 

ורסטילי ואינו מכיל סולפאטים. הוא עדין 
כלפי פירות וירקות, ואינו גורם לגירוי, ועם 

זאת הוא חזק מספיק לניקוי יסודי של פני 
שטח הפירות והירקות. 

שאלות נפוצות

ש: האם עלי לרחוץ פירות וירקות אורגניים?
ת: כן. אפילו אם אתם רוכשים פירות וירקות 

אורגניות, הטיפול בהם, האריזה, המשלוח 
והתצוגה בחנות – עשויים לזהמם במזהמים 

שונים. על אחת כמה וכמה פירות וירקות 
שטרם נשטפו עשויים להיות מזוהמים 

בלכלוך, שיירים, חיידקים וכימיקלים.

ש: מהו החומר הפעיל בתרחיץ  
לשטיפת פירות וירקות?

ת: הפורמולה שלנו עוצמתית בזכות חומר 
 decyl( פעיל מתכלה, שמקורו בעמילן תירס
polyglucose(, שהינו חומר אכיל ואינו מכיל 

שיירים מזיקים. 

*מוצרי סאנריידר אינם מיועדים לשימוש לצורך אבחון, ריפוי, הקלה, מניעה או טיפול במצב בריאותי כלשהו.
*נשים בהריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים – יש להיוועץ ברופא. להרחיק מהישג ידם של ילדים. 

יתרונות

המלצות לשימוש

ערבבו פקק אחד של התרחיץ עם 3.75 
ליטרים של מים. טבלו את הפירות והירקות 
בתערובת המהולה, למשך דקה. ספגו את 
המים מהפירות והירקות בטפיחות עדינות. 
לטיפול בשכבות שעווה, טבלו את הפירות 

והירקות בנוזל המהול במשך 5 דקות, ונגבו 
עד לייבוש. 

מכיל רכיבים 
צמחיים

נוסחה 
המבוססת 

על מומחיות 
הבעלים

ייצור עצמי 
בארה"ב

בעל אישור 
חלאל

ידידותי 
לסביבה

באישור 
 NSF-ה

הוראות אחסון

לשמור במקום קריר ויבש.

בקבוק 480 מ"ל   6005618 #
דוגמית להתנסות 30 מ"ל   6005118 #

רכיבים

הסירו לכלוך, מזהמים, חומרי הדברה, ציפויי שעווה ושיירים בלתי רצויים אחרים, בדרך הטבעית והבריאה. התכשיר המתכלה שלנו, המכיל חומרים 
ידידותיים לסביבה שמקורם בתירס ובקוקוס, מנקה את הפירות והירקות בתוך דקות. התרחיץ בטוח לשימושה של כל המשפחה, והינו ידידותי לאנשים 

ולסביבה, כך שתוכלו ליהנות משלוות נפש ומפירות וירקות נקיים יותר, טעימים יותר ובצבעים בוהקים יותר.

Water, Glycerin, Decyl Polyglucose, 
Benzoin Extract, Hydrogen Peroxide, 
Disodium EDTA, Sodium Citrate.

SUNSMILE®תרחיץ לשטיפת פירות וירקות

• מסלק לכלוך, חומרי הדברה, ציפויי שעווה
  ומזהמים אחרים

• מותיר את הפירות, הירקות והעלים הירוקים
  – נקיים ומוכנים לצריכה

• ריכוז גבוה במיוחד – פקק אחד נמהל ב-3.75 
  ליטר מים

• מנקה פירות וירקות בזמן קצר
• בטוח לאנשים ולסביבה

SunSmile®


