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The Elite Home
The Elite Home ailesinde yer alan tüm ürünler, bitkisel bazlı olarak 
formüle edilmiştir.

Sert kimyasallar, SLES,SLS, Triclosan, Formaldehit, Paraben, Fosfat, 
MEA, DEA, TEA,sodyum hidroksit,sodyum hipoklorit, petrokimyasallar, 
boya, hayvansal hammaddeler gibi doğaya ve insan sağlığına zarar 
veren hammaddeler içermezler. Kendiniz, aileniz, çocuklarınız, ev 
hayvanlarınız için güvenilir, etkili, doğada parçalanabilir içeriklerle 
oluşturulmuş temizlik ürünleridir.



Doğal Olandan 
Asla Vazgecmeyin !

THE ELITE HOME
BULAŞIK YIKAMA
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BULAŞIK YIKAMA

The Elite Home 
 Bitkisel Bazlı Elde Bulaşık Deterjanı 

Petro-kimyasallardan arındırılmış ve bitkisel 
yüzey aktifleri ile oluşturulmuş formülüyle, ellere 

zarar vermeyen, bulaşıklarda kimyasal kalıntı 
bırakmayan bir üründür.  Bulaşık eldiveni 

kullanmanıza gerek olmaz, hassas ciltlere zarar 
vermez.  Bulaşık makinesine girmeyen tepsilerin, 

tabak, tencere, tava, porselen, kristal ve cam 
eşyaların elde yıkanmasında kullanılır. Ahşap 

kaşıklar ve ahşap saplı bıçaklar için uygundur. 
Bebeklerin mama kaplarında, biberonların günlük 

temizliğinde iç rahatlığıyla kullanılabilir. 
Bebeklerin diş kaşıma aparatlarının temizliği için 

uygundur. Çocukların oyuncaklarının temizliğinde 
etkili ve zararsızdır. Evcil hayvanların mama 

kapları ve diğer eşyalarına yıkamak için idealdir. 
Konsantre formülü sayesinde, küçük miktarlar, 

büyük bulaşıklar için yeterlidir. 

Ambalaj Şekli50 ml , 750 ml ,5 kg,10 kg   PE ambalajlardadır.

Kullanım ŞekliBulaşık süngerine bir tatlı kaşığı (5 ml) The Elite Home Bitkisel Bazlı Elde  Bulaşık 
Deterjanı  ilave edilir. Yeteri kadar köpürür. Kolayca durulanır.

Ürün Bileşimi5%-15% Aniyonik Aktif Madde (hindistan cevizi yağından edilen bitkisel bazlı), 5%-15% 
Noniyonik Aktif Madde (Şeker Tensidi), Bitkisel Gliserin, Portakal Yağı. 

Hayvansal hammadde yokturBoya İçermezPortakal ve kokusuz olarak 2 çeşidi bulunur.



The Elite Home 
Bitkisel Bazlı Bulaşık Makinesi Jel Detarjanı

SIFIR SERT-KİMYASAL: Fosfatsız bir üründür, 
parabenlerden ve sülfatlardan arındırılmış bir formülü 
vardır. Bulaşıklarda kimyasal kalıntı bırakmaz.  
Süper konsantredir, tablet gözünün yarısı kadar ürün 
yeterlidir. Bir şişe yaklaşık 30-32 yıkama kullanım 
sağlar.
ENZİM ETKİSİ: İçeriğinde bulunan biyolojik  enzimler, 
doğrudan lekeyi hedefler ve inatçı yemek artıklarını ön 
durulamaya gerek kalmadan çözer. 
SIFIR LEKE: Bulaşıklarda su damlası ve artık lekesi 
bırakmaz. İçindeki fosfat alternatifi olan su-yumuşatıcı 
ajanlar, mineral bazlıdır.
GÜÇLÜ FORMÜL: Yanmış yağ ve yemek artıkları gibi en 
zorlu kirleri çıkarırken gelişmiş köpük sistemi ve 
durulama yeteneği sayesinde bulaşıklarda kalıntısız, 
etkili temizlik sağlar. Bulaşık makinesine girebilen her 
türlü cam, porselen, seramik, metal, plastik, silikon 
eşyalarla tencere ve tavaların yıkanması için uygundur. 
Makinenize zarar vermeden bulaşıklarınızı parlatır.
TEMİZ EVSEL ATIK: Evsel atık su olan gri su sistemini 
kirletmez, toksik değildir, doğada tamamen  
biyoparçalanabilir.
HAYVAN-DOSTU: Hayvansal hammadde yoktur, 
hayvanlar üzerinde test edilmemiştir.
Portakal ve kokusuz olarak  2 çeşidi bulunur.

Ambalaj Şekli 50 ml , 750 ml ,5 kg,10 kg   PE ambalajlardadır.

Kullanım Şekli Tablet gözünün yarısı kadar ürün yeterlidir.Tuz gözünün dolu olduğuna emin olunuz. 
Parlatıcı gözüne seyreltilmiş sirke ekleyebilirsiniz.

Ürün Bileşimi 5%-15% Sodyum Karbonat, 5%-15% Sodyum Sitrat, <% 5 Bitkisel Noniyonik yüzey aktif 
madde,Portakal Yağı,Xantan Gum( doğal kıvam verici)

Hayvansal hammadde yokturBoya İçermezPortakal ve kokusuz olarak 2 çeşidi bulunur.
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The Elite Home 
Ekolojik Sıvı Çamaşır Detarjanı

Boya, optik beyazlatıcı ve sentetik koku içermeden 
zorlu lekeleri kolayca çıkarır. Biyolojik olarak doğaya 
zarar vermeden yok olabilen formül, tüm sıcaklık 
derecelerinde yüksek performansla çalışır. 

Konsantredir, kokusuzdur, alerjik ciltlere uygundur. 1 kg 
ambalaj boyutu ile yaklaşık 30-33 yıkama kullanılabilir. 

Pamuk,keten ve sentetik dokulu renkli ve beyaz tüm 
çamaşırlarda, tüm aileniz için kullanabilirsiniz.

Kullanımı: Bir yıkama için 1.5 kapak deterjan  yeterlidir.

Evsel atık su olan gri su sistemini kirletmez, toksik 
değildir, doğada biyo-çözülebilir.
Hayvansal hammadde yoktur, hayvanlar üzerinde test 
edilmemiştir.

Ambalaj Şekli  50 ml , 1 kg  , 5 kg, 10 kg, 20 kg  PE ambalajlardadır.

Kullanım Şekli 4-5 kg çamaşır için 1.5 kapak deterjan  yeterlidir.

Ürün Bileşimi 5%-15% Aniyonik Aktif Madde (bitkisel sabun), 5%-15% Noniyonik Aktif Madde (Şeker 
Tensidi), Enzyme. 

Hayvansal hammadde yokturBoya İçermezPortakal ve kokusuz olarak 2 çeşidi bulunur.



The Elite Home 
Bitkisel Leke Çıkarıcı / Çamaşır Suyu Tozu 

Ambalaj Şekli1 kg  , 3 kg  PE ambalajlardadır

Ürün BileşimiSodyum Karbonat,Sodyum Perkarbonate,Lauryl Glucoside.

Hayvansal hammadde yokturBoya İçermezPortakal ve kokusuz olarak 2 çeşidi bulunur.

Meyve, mürekkep, kan, çimen, şarap, çikolata gibi tüm zorlu lekeleri 
çıkarmak için, ayrıca sararmış veya grileşmiş çamaşırların 

ağartılmasında kullanılır. Sıcak su ile aktive olur, 50°C den 
itibaren aktivedir. Eğer uzun zaman etki ettirilebilirse (mesela 

tüm gece ıslatılırsa) o zaman 30°C den itibaren etkili 
olacaktır. Zararlı gaz üretmez.

Mineral ve bitkisel bazlı hammaddelerle formüle edilmiştir. 
Hızla doğada çözünebilir. Enzim, boya, koruyucu madde 

ve klor içermez.

Parlak beyaz çamaşırları makinede ön yıkamalı 
temizlemede: Ön yıkama gözüne 4 yemek kaşığı 

ekleyebilirsiniz. Perde yıkıyorsanız, deterjan gözüne 
deterjan koymadan 6 yemek kaşığı toz koyabilirsiniz.

Sıcak su ile ıslatarak leke çıkarmada: İnatçı lekelere sahip 
çamaşırlarınız için, 2 litre sıcak suya 2 yemek kaşığı toz 

koyup ön ıslatıcı su elde edebilir ve kirli çamaşırları gece boyu 
bu suda bekletebilirsiniz. Çamaşırların suyun üstüne

 çıkmaması için üzerlerine bir ağırlık koyabilirsiniz.

İpek, yün gibi hassas tekstil için uygun değildir. Oksĳenle aktive 
edilmiş ağartıcı etkisi olduğu için, bazı renkli çamaşırlarda 

kullanmadan önce çamaşırın görünmeyen bir yerinde deneyiniz.

Evsel atık su olan gri su sistemini kirletmez, toksik değildir, doğada biyo-çözülebilir.
Hayvansal hammadde yoktur, hayvanlar üzerinde test edilmemiştir.
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The Elite Home 
Bitkisel Bazlı Çok Amaçlı 
Konsantre Temizleyici 

Her türlü ev ve diğer mekan yüzeylerinin temizliği için 
uygundur.
İster doğrudan yüzeye, ister seyrelterek kullanılabilir.
Ciltte ve yüzeylerde toksik kalıntı bırakmaz.
Mermer, granit, taş, cam, ayna gibi her türlü yüzeyin 
temizliğinde, mobilyalar ve oyuncakların silinmesinde 
güvenle kullanılabilir. Yüzeyleri çizmez.
Genel temizlik için: 5 litrelik temizlik kovasına bir 
yemek kaşığı yeterlidir. Yüzeyleri saplı bezle silin, 
durulamanıza gerek yoktur.
Spreyle püskürtmeli temizlik için: 750 ml lik spreyli 
şişeye 3 damla eklerseniz, cam-silici olarak 
kullanabilirsiniz. Yine aynı benzer bir şişeye 5 damla 
eklerseniz, pratik bir yüzey temizleyici elde edersiniz. 
El temizleyicisi olarak: Ele bulaşan ağır yağları ve kirleri 
çözmek için, doğrudan ellerde kullanabilirsiniz. 

Evsel atık su olan gri su sistemini kirletmez, toksik 
değildir, doğada biyo-çözülebilir.
Hayvansal hammadde yoktur, hayvanlar üzerinde test 
edilmemiştir.

Portakal ve kokusuz olarak  2 çeşidi bulunur.

Ambalaj Şekli 750 ml, 5kg PE ambalajlardadır.

Kullanım Şekli Seyreltme tablomuzu inceleyebilirsiniz.

Ürün Bileşimi 5%-15% Aniyonik Aktif Madde (hindistan cevizi yağından edilen bitkisel bazlı), 5%-15% 
Noniyonik Aktif Madde (Şeker Tensidi), Portakal Yağı. 

Hayvansal hammadde yokturBoya İçermezPortakal ve kokusuz olarak 2 çeşidi bulunur.



THE ELITE HOME
THE ELITE HOME ÇOK AMAÇLI BİTKİSEL TEMİZLEYİCİ
SEYRELTME TABLOSU

THE ELITE HOME ÇOK AMAÇLI ÇAMAŞIR SUYU TOZU &
LEKE ÇIKARICI SEYRELTME TABLOSU

ÇAMAŞIR YIKAMA 

ÇOK AMAÇLI SPREY

CAM TEMİZLEME

PARLAK ZEMİN TEMİZLEME

HALI ŞAMPUANI

DUŞAKABİN TEMİZLEME

YOGA MAT TEMİZLEYİCİ

ARABA YIKAMA

ÜTÜLEME KOLAYLIĞI

DIŞ MEKAN KULLANIM YERLERİ

Çok lekeli çamaşırlarda, çamaşır deterjanına 2 yemek kaşığı ekleyin.

500 ml içme suyuna 1 tatlı kaşığı ilave edin, 4-5 damla çay ağacı yağı tercihen ekleyin.

500 ml içme suyuna 1 çay kaşığı ekleyip silin,  beyaz sirkeyi 1:1 seyreltip parlatın.

Temizlik kovasını ılık su ile doldurun, 1 yemek kaşığı ekleyerek, mopla silin.

1 yemek kaşığı  leke tozunu temizlik kovasındaki sıcak suda çözün. 
Yarım çay bardağı temizleyicimizi ekleyin, köpürtün silin.

Duşakabinlerinizi organik asitli banyo temizleyicimizle temizledikten sonra, camsil seyreltmesinde hazırlayın ve
silin, daha geç kireçlenecektir.

200 ml sprey şişesine yarım çay kaşığı bitkisel temizleyicimizi, 4-5 damla çay ağacı yağı, 1 yemek kaşığı
beyaz sirke ekleyin.

Temizlik kovasını ılık su ile doldurun, 2 yemek kaşığı ekleyip köpürtün.

1 lt saf ütü suyuna 1 damla ekleyin.

Bahçe mobilyası, balkon, havuz kenarı şezlongları, çöp kovaları, tüm sert yüzeyler,  dışa bakan pencereler, kapı,
doğrama, boya fırçası, hobi ekipmanları, mangal  ekipmanları, hayvan barınakları, tekne bakımı.

KLOZET TEMİZLİĞİNDE

DERZ TEMİZLİĞİNDE

DEZENFEKSİYON AMAÇLI

SARARAN LAVABOLARDA

BEYAZ ÇAMAŞIRLARDA

LEKE ÇIKARMADA

KENDİN YAP
BULAŞIK MAKİNESİ VE

ÇAMAŞIR MAKİNESİ
DETERJANINDA

SARARAN BARDAKLARDA

TAHLİYE BORUSU

Haftada bir veya iki gün 1 litre suda 1 yemek kaşığı tozu bir gece önceden klozete uygulayın kapağını kapatın,
sabah sifonu çekmeden banyo temizleyicimizi üzerine dökerek fırçalayıp durulayın.

2 su bardağı kaynar suda 1 yemek kaşığı ürünü çözün, derzlere uygulayın. Bekletip fırçalayıp durulayın.

1 litre kaynar suda 1 yemek kaşığı ürünü çözün, çamaşır suyu yerine bekletmeden kullanın.

Ovma kremimiz ile ovun, tozumuzu 1 litre kaynar suda 1 yemek kaşığı ürünü çözüp, gideri tıkayıp lavaboya
uygulayın, bekletin, silerek durulayın.

Deteranla beraber 2 yemek kaşığı tozumuzu ekleyin, minimum 60°C’de makinenizi çalıştırın.

3 litre kaynar suda 1-2 yemek kaşığı tozumuzu çözüp, lekeli çamaşırları bastırın, bekletin, normal yıkama yapın.

Performans arttırmak için deterjanla beraber bulaşık makinenize 1 çay kaşığı,
çamaşır makinenize ise 2 yemek kaşığı ekleyin.

Bulaşık makinesi deterjan gözüne deterjanla beraber 1 çay kaşığı ürün ekleyin.

Koku giderme için 1 litre kaynar suya 2 yemek kağışı ürünü çözüp hemen gidere dökün.

temizlerken
kirletme



The Elite Home 
Bitkisel Bazlı Mutfak Temizleyici 

Kullanım ŞekliPüskürtün ve  nemli bezle silin.

Ambalaj Şekli750 ml , 5 kg  PE ambalajlardadır 

Ürün Bileşimi%-15% Aniyonik Aktif Madde (bitkisel sabun), 5%-15% Noniyonik Aktif Madde (Şeker 
Tensidi), Sodyum Karbonat, Portakal Yağı

Hayvansal hammadde yokturBoya İçermezPortakal ve kokusuz olarak 2 çeşidi bulunur.

Üstün yağ çözücülük özelliğiyle, sadece mutfakta değil, 
yağla ilgili temizlik gerektiren her alanda rahatlıkla 

kullanılabilir. Sodyum hidroksit, MEA, DEA gibi alkali 
maddeler içermez.

Spreyli şişesi sayesinde, mutfakta pratik bir yüzey 
temizleyicisi, yağlı ortamlarda iyi bir yağ çözücüdür. 

Bisiklet zincirinizi, araba iç aksamını, tekne mutfağını 
rahatlıkla temizleyebilirsiniz.

Çevre dostu olduğu için doğaya zararlı kimyasal kalıntı 
bırakmaz.

Mutfakta eldivensiz hızlı ve pratik kullanıma uygundur, 
ellerde tahrişe neden olmaz.

Yüzeydeki yağları temizler ve güçlü bitkisel formülü 
sayesinde en zor kirleri söker atar.

Konsantredir. 1-2 defa püskürtme yeterlidir. İçerdiği narenciye yağları ve
bitkisel özler mutfağınızın mis gibi ferah kokmasını sağlarken kötü kokuları giderir.

Sıcak suyla temizlikte duman üretmez. Mutfak tezgahı, ocak ızgaraları, mutfak gereçleri,
lavabolar, buzdolabı gibi sert yüzeylerde etkili temizlik sağlar.



The Elite Home 
Ekolojik Tuvalet Temizleyici

The Elite Home  Tuvalet Temizleyicisi tuvaletlerde 
oluşan sert su mineral ve kireç kalıntıları için özel 
geliştirilmiştir.
Bitkisel bazlı yüzey aktif maddeler ve organik asitler 
inatçı lekeleri çıkararak mükemmel temizlik 
performansı sağlar.

Kıvamlı yapısı yüzeylere tutunup daha etkili bir
temizlik sağlar.
Fosfat,Hidroklorik asit ve Klor içermez doğada 
kolaylıkla parçalanabilir.
Kokusuzdur, kullanım sırasında rahatsızlık verecek ve 
solunum sistemini etkileyecek dumanlar oluşturmaz.

Kullanımı: Ürünü klozetin çeperi içine dairesel bir 
hareketle eşit şekilde uygulayın.30 dakika bekledikten 
sonra fırçalayın ve sifonu çekin.
Daha yoğun kireç birikintileri için, temizleyicinin gece 
boyunca etki etmesi için bekleyin ve gerekirse fırça 
kullanın. 

Ambalaj Şekli 1 kg  PE ambalajlardadır

Kullanım Şekli Ürünü klozetin çeperi içine dairesel bir hareketle eşit şekilde uygulayın.30 dakika 
bekledikten sonra temizlemek üzere sifonu çekin.

Ürün Bileşimi Su, 5-15% Organik Asitler, Lauryl Glucoside, Sodyum Sitrat, Xantan Gum.

Hayvansal hammadde yokturBoya İçermez
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Organik Asitli Banyo Temizleyici 

Kullanım ŞekliYüzeylere yakın püskürtün veya dökerek uygulayın. Silin ve durulayın.

Ambalaj Şekli750 ml, 5 kg  PE ambalajlardadır 

Ürün Bileşimi%15-30 organik asitler,<5 % bitkisel bazlı noniyonik yüzey aktif madde.

Hayvansal hammadde yokturBoya İçermez

Banyoda oluşan sabun kalıntılarını, kireç lekelerini, kir ve 
birikintileri yüzeylere zarar vermeden ve ovma 

gerektirmeden, çizmeden söker atar.
Derzleri aşındırmadan temizler, aşırı ovmaya gerek 

kalmadan kirleri çıkarır.
Temizlik sırasında küçük mekanlar olan banyolarda zararlı 

duman üretmez, soluma problemlerine yol açmaz.
Dilerseniz seyreltin, günlük duşakabin ve lavabo 

temizliğinde kullanın.

foro düzensiz
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Ekolojik Bulaşık ve Çamaşır Makinesi 
Temizleyici 

The Elite Home ailesini kurgularken hep temel 
ihtiyaçlara genel çözümler sunmak istedik. Ekolojik ve 
bitkisel bazlı deterjan grubu ürün ailemizin bu üyesi de 
hem çamaşır makineninizin hem de bulaşık 
makinenizin temizliği için tek üründür.Kireç,yağ,kalıntı 
ve kötü kokuyu engeller. Makine aksamları ve tüm iç 
ünitelerin bakımını sağlar, verimini arttırır.

Ekolojik deterjanlar fosfat ve petrokimyasal 
hammaddeler içermediğinden makinelerimizin 
1-2 ayda bir temizliği gereklidir.

Ambalaj Şekli  1 kg, 3  kg  Kraft  ambalajlardadır

Kullanım Şekli Çamaşır makinesinde : 100 gr Makinesı Temizleyici doğrudan makine tamburuna 
dökülür, 60°C de boş çalıştırılır.
Bulaşık makinesinde: 100 gr Makinesı Temizleyici  tablet gözüne konur ve  kalan 
miktarı  içine serpilir, 70°C de çalıştır.

Ürün Bileşimi Sitrik asit,Trisodyum Sitrat, Lauryl Glucoside.

Hayvansal hammadde yokturBoya İçermez



The Elite Home 
Mineralli Ovma Kremi

Kullanım ŞekliYüzeylere doğrudan uygulanır, nemli bir bezle ovalanır, durulanır.

Ambalaj Şekli

Ürün Bileşimi%50  Kalsiyum Karbonat, Bitkisel Noniyonik Madde, Portakal Yağı.

Hayvansal hammadde yokturBoya İçermezPortakal ve kokusuz olarak 2 çeşidi bulunur.

Paslanmaz çelik,emaye,cam ,plastik ve camların nazikçe 
temizlenmesi ve parlatılmasında kullanılır.İnatçı kir ve 

hafif kireç tortularında etkilidir.

Yüzeyleri çizmeden etkili bir şekilde temizler.

750 gr PE ambalajlardadır.
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Bitkisel Bazlı Sıvı El Sabunu
Hassas Ciltler İçin

Bitkisel Bazlı Kişisel Temizlik Ürünleri
Vegan ve Sürdürülebilir Kişisel Bakım

Hassas ciltler için tüm aileniz için formüle edilmiş el, 
yüz ve tüm vücut için kullanıma uygun sıvı sabundur. 
Sadece bitkisel yağların sabunlaştırılması ile oluşur.
Anti-bakteriyel sabunlarda bulunan ve mikropları 
öldürürken yararlı bakterileri de ortadan kaldıran 
triklosan maddesi içermez. 
Çevre ve cilt dostudur. Hassas cilt problemleri olan 
kişilerin kullanımına uygundur.

Konsantre bir üründür, az kullanımda çok temizlik 
sağlar. Sizi temizlerken çevreyi ve doğayı kirletmez.

Hayvanlar üzerinde test edilmemiştir.

Ambalaj Şekli  50 ml , 400 ml ,750 ml, 5kg   PE ambalajlardadır.

Kullanım Şekli Yeterli miktarda sabun avuç içerisine alınır  ve 30 saniye boyunca  ellerde 
köpürtülerek uygulanır. Ardından bol ve ılık su ile durulanır.

Ürün Bileşimi Aqua,Potassium Olivate,Potassium Cocoate,Potasssium Castorate,Vegetable 
Glycerine.

Hayvansal hammadde yokturBoya İçermezCitronella ve kokusuz olarak  2 çeşidi bulunur.
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Bitkisel Bazlı Saç Şampuanı

Kokusuz

Kullanım ŞekliIslak saça hafif masaj yaparak uygulanır ve durulanır.

Ambalaj Şekli30 ml , 350ml ,1 kg   PE ambalajlardadır.

Ürün BileşimiAqua, Cocoamidopropyl betaine, Coco glucoside,  Sodium Cocoyl Glutamate, Glyceryl Oleate, 
Aloe Barbendensis Leaf Juıce Powder, Sorbitan Caprylate, Xantan Gum, Citric Acid.

Hayvansal hammadde yokturBoya İçermez

Tüm aileniz için formüle edilmiş bitkisel bazlı saç 
şampuanıdır.

Parfüm,Sülfat,Boya içermez.Boyalı saçlar dahil tüm saç 
tipleri için uygundur.Göz yakmaz.Aloe Vera suyu içerir 

,saç derisini nemlendirir ve yatıştırır.

Hayvanlar üzerinde test edilmemiştir.



İçerdiği maddeler tamamen bitkiseldir. Sağlık açısından uygunsuz kritik içerik ve 
katkı maddeleri içermez

Ekolojik dengeye uygun, çabuk ve tam
biyo-çözünür formüllerle tasarlanmıştır.

Egzama, astım, bronşit rahatsızlıkları 
olanlar güvenle kullanabilirler.

Çevre dostu, doğa dostu, temizlerken 
kirletmeyen temizlik ürünleridir.

Çocuklar ve hayvanların eşyalarında ve
mekanlarında kalıntı bırakmaz.

Saf ve duru formüller, hiç bir şekilde 
ağır-kimyasallar,  petrol ve türevleri ile 
hayvansal içerikler barındırmazlar.

Günümüzde insanlar, eskiden hiç olmadığı kadar fazla kimyasala maruz kalıyorlar. Bugün bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, bazı kanser türlerinden, 
çocuklarda otizme kadar birçok hastalığın arkasında, hayatın farklı alanlarındaki kimyasal kullanımı yer alıyor diyebiliriz. Sadece kendimize değil, yaşam 
alanımıza, çocuklarımıza aktaracağımız dünya kaynaklarına da atık olarak zarar veriyor. Ülkemizde ekolojik duyarlılık giderek artıyor ve artık daha geniş 
kesimler kendi yaşamlarına ve doğaya saygılı, ağır kimyasallardan arındırılmış ürünler kullanmak istiyor. Kimyasal zararlı içerik konusunda büyük bir bilinç 
oluştu. Biz de @theelitehome markasını, bu zararlı içeriklerden arındırılmış bir temizlik deneyimi ihtiyacına cevap olarak geliştirdik.

Ürün testlerimizi, modern laboratuvarımızda analitik ortamda yapıyoruz. Üretimimizi, İzmir’de, atıkların kontrollü şekilde yönetildiği küçük-orta ölçekli bir 
tesiste sürdürüyoruz. Dolum ve ambalajlamayı da aynı tesiste yapıyoruz. Dermatolojik testler, patch test yöntemiyle gönüllü deneklerle yapılıyor.

Neden Bitkisel Bazlı Temizlik?

Ürünlerimiz Nerede Üretiliyor?

TEMİZLERKEN

Kirletme 
THE ELITE HOME  İLE

NO: 
phosphate, paraben, chlore, triclosan, harsh acid, petro-chemicals, 
SLES / SLS, EDTA, MEA, TEA, DEA, animal glycerin,
animal fat (tallowate).

İÇERMEZ: 
fosfat, paraben, klor, triklosan, sert asit, petro-kimyasal, 
SLES / SLS, EDTA, MEA, TEA, DEA, hayvansal gliserin, 
tallowate.

Bitkisel Bazlı Doğal Ev Temizlik Ürünleri



/theelitehome /theelitehome

www.theelitehome.com.tr

Mail: info@theelitehome.com.tr

Tel:  0(505) 274 32 62

Adres:  Bostanlı Mh. 6353 Sk. No:11/10 Karşıyaka / İZMİR
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