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ABC skvrn - obecnì platí: pokud je možné
odstranit skvrnu vláknem Viva Ultra, je praní
zbyteèné. Pøi velkých skvrnách, pokud lze
materiál prát ve vodì, dáme pro závìreèné praní
v praèce na 10 litrù vody 4 kapky èisticího Ha-Ra
koncentrátu. Silné zneèištìní odstraníme
nanesením 1 kapky Ha-Ra èisticího koncentrátu
pøímo na skvrnu. Ponecháme 1-2 hodiny
pùsobit, pak ji odstraníme modrou rukavicí nebo
žínkou Viva Ultra, popøípadì ještì vypereme.
AKNÉ na akné, které se na pleti objevuje
v prùbìhu dospívání, mùžeme s úspìchem
použít kosmetickou soupravu DRC Aglaia.
AKVÁRIA vnitøní stìny akvária nebo kameny
v nìm lze velmi dobøe vyèistit modrou žínkou
Viva Ultra èi rukavicí. Pevnì ulpívající øasový
povlak již není pro èištìní žádný problém. Vnìjší
stìny akvária èistíme speciální utìrkou Star.
ALERGIE má dcera alergièka mi ukázala, jak
lze suchou žlutou rukavicí zbavit zvíøecí srst
prachu.
AUTA elektronové disky kol vyèistíme modrou
rukavicí nebo žínkou Viva Ultra s 1-2 kapkami
èisticího Ha-Ra koncentrátu. V pøípadì hnìdých
skvrn od brzdových destièek použijte modrou
èisticí pastu. Ochráníme je tak na delší dobu od
zneèištìní. O èistotu a lesk všech skel
automobilu se postará vlhká utìrka Star.
Karoserii automobilu èistíme rukavicí Mach 6
nebo Nano. V koneèné fázi setøeme vodu z
karoserie opìt utìrkou Star. Pøi použití Ha-Ra
èisticího koncentrátu již není zapotøebí žádná
další autokosmetika. Šetøíme!
AUTOBUS s podlahovým èistièem a zeleným
vláknem lze velmi úèinnì èistit i velkoplošné
dopravní prostøedky. Velmi výhodné je použití
teleskopického nástavce s okenním èistièem.
AVIVÁŽ èisticí Ha-Ra koncentrát lze použít
i jako zmìkèovadlo (avivážní pøísadu) do
máchání. Do 4 litrù dáme jen 2-4 kapky.
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BARVA staré, jemné kapky barev na okenních
sklech odstraníme krouživými pohyby pomocí
vláken Viva, Ultra, popøípadì Ultra Super.
BARVY pøed odstraòováním skvrn z textilií
doporuèujeme na skrytém místì pøedem
vyzkoušet stálost barev. Pøedevším u nových,
nepraných textilií mùže použití modré žínky
Viva Ultra zanechat na nestálých barvách
svìtlejší skvrny. Ty však vìtšinou zmizí pøi
opakovaném praní.
BARVY zbytky barev na rukou lze odstranit
modrou rukavicí nebo žínkou Viva Ultra
s 1 kapkou èisticího Ha-Ra koncentrátu.
BARVY stoly, desky a plochy, na kterých je
použito nìkolik druhù materiálù (barevné
kombinace, nápisy, nálepky apod.), myjeme
modrým Ultra vláknem opatrnì, aby nedošlo
k narušení nebo k odstranìní jednotlivých
vrstev.
BARVY u olejomaleb vyniknou pøi ošetøování
vlhkou bílou Ha-Ra utìrkou.
BAZÉNY okenní èistiè použijeme i pøi oèistì
fóliových bazénù. Výsledek je pøekvapivý
a ušetøíme spoustu èasu i fyzické námahy.
BÍLÁ UTÌRKA se osvìdèila všude tam, kde
nejsou jen hladké plochy. Napø. rýhy, žlábky,
vlysy ve skle, reliéfy, døevoøezby. Bìžná
prachovka prach zvíøí a ten se pak usadí
v prohlubních. Díky vláknùm bílé utìrky tyto
jinak nedostupné póry a vlysy vyèistíme velmi
snadno.
BOTY tenisové a ostatní sportovní obuv èistíme
modrou žínkou Viva mini s 1 kapkou èisticího
Ha-Ra koncentrátu. Pøírodní materiály èistíme
vlhkou modrou žínkou nebo rukavicí Viva Ultra.
Bílé podrážky budou opìt záøit jako nové.
BROSKVE a jiné obdobné ovoce zbavíme jeho
chloupkù pod tekoucí vodou modrou žínkou
Viva mini.
BRÝLE snadno, rychle a dokonale vyèistíme
utìrkou na optická skla.
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CÍN a pøedmìty z cínu zbavíme jeho skvrn
otøením Viva Ultra žínkou, poté dosušíme bílou
utìrkou. Alternativnì mùžeme použít modrou
èisticí pastu.
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ÈALOUNÌNÝ NÁBYTEK bude po ošetøení
vlhkou bílou utìrkou jako nový. S její pomocí
odstraníme i tmavé skvrny na opìrkách hlavy
a podruèkách.
ÈERSTVÁ VEJCE oèistíme mokrou žínkou
Viva Ultra. Jen s èistou vodou.
ÈIŠTÌNÍ s Ha-Ra je vysoce ekonomické. Pøi
použití Ha-Ra koncentrátu spotøebujeme pouze
2 kapky na 5 litrù vody. Pøi použití bìžných
èisticích prostøedkù pak 1 polévkovou lžíci na
2 litry vody. S Ha-Ra tak šetøíme až 90%
èisticích prostøedkù!
ÈLUNY k èištìní motorových a nafukovacích
èlunù, pádel a vesel je vhodná rukavice zelená
nebo rukavice Ultra Super. Nakonec plochy
otøeme bílou utìrkou nebo rukavicí.
ÈERPACÍ STANICE stojany, hadice a pistole
lze umýt modrou rukavicí Viva Ultra nebo Viva
Ultra Super.
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DRC KOSMETIKA je s úspìchem používána
také u osob s vysoce citlivou pokožku. Na mytí
se používá pouze èistá voda.
DESKY gramofonové z vinylu se stopami otiskù
prstù vyèistíme vlhkou bílou utìrkou, popøípadì
doèistíme žlutou rukavicí. Další pøehrávání je
opìt bezvadné.
DLAŽDICE a obklady v koupelnì vyèistíme
podlahovým èistièem 42 cm s bílým vláknem
nebo s vláknem Mach 6. V menších prostorách
použijeme menší a lehèí velikost 30 cm.
DLAŽBY, UMYVADLA A ARMATURY
v koupelnì nemusíme leštit a vysoušet bílou
utìrkou pokud po vyèištìní modrou rukavicí

nebo rukavicí Nano použijeme k následnému
opláchnutí vodu s kapkou èisticího Ha-Ra
koncentrátu. Lesk beze skvrn se po oschnutí
dostaví sám.
DOVOLENÁ univerzálnost použití výrobkù
Ha-Ra oceníte na dovolené. Pouze 2-3 Ha-Ra
výrobky vám ulehèí práci, ušetøí drahocenný èas
a nezaberou pøitom vùbec mnoho místa.
DIGESTOØ bude poøád èistá pøi týdenním
ošetøování žínkou Viva Ultra. V pøípadì potøeby
použijeme modrou pastu.
DØEVOØEZBY vyèistíme za sucha suchou
žlutou rukavicí. Za mokra pak vlhkou bílou
utìrkou.
DVEØE hladké plochy je možné skvìle a rychle
umýt okenním èistièem.
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EKZÉM pøi lupech a ekzémech použijeme
kosmetickou soupravu DRC. Veèer vmasírujeme
do pokožky DRC tìlové mléko a ráno ple
omyjeme tìlovým DRC šamponem.
EL. PØÍSTROJE mùžeme výbornì èistit bílou
utìrkou. Doporuèujeme použít 2-4 kapky Ha-Ra
èisticího koncentrátu na 1 litr vody. Pomocí
rozprašovací láhve bílou utìrku navlhèíme
a èistíme.
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FRITÉZY oèistíme úèinnì žínkou Viva Ultra
s 2 kapkami Ha-Ra koncentrátu. Nakonec
dosušíme bílou utìrkou nebo utìrkou Star.
FOTOAPARÁTY optiku udržíme v èistotì
šetrnou utìrkou na optická skla.
FILTRY k monitorùm budou èisté pøi použití
utìrky Star nebo utìrky na optická skla.
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GOBELÍNY ruènì tkané gobelínové obrazy
a nástìnné obrazy obèas ošetøíme za sucha
žlutou rukavicí.

GRILY a jejich pøíslušenství mùžeme snadno
vyèistit modrou žínkou nebo rukavicí Viva Ultra
a modrou èisticí pastou.
GUMOVÉ NÁRAZNÍKY, LIŠTY budou opìt
lesklé po ošetøení vláknem Viva Ultra. Efekt
umocníme pøidáním 1 kapky èisticího Ha-Ra
koncentrátu.
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HEDVÁBÍ pomocí rozprašovaèe navlhèíme
èisticím roztokem s Ha-Ra koncentrátem
oboustrannou žínku Viva Ultra a odstraníme
skvrny z hedvábí. Vysušení docílíme jemným
pøežehlením.
HLINÍK vlhká modrá žínka nebo rukavice Viva
Ultra èistí spolehlivì veškeré hliníkové díly
v celém domì, zimní zahrady, rámy oken,
zábradlí. Na starší a tmavší povrchové skvrny,
zpùsobené vlivy okolního prostøedí, mùžeme
s úspìchem použít modrou èisticí pastu.
HODINKY náramky hodinek, zejména
gravírované, vyèistíme žínkou Viva Ultra
a necháme uschnout. Opatrnì s vlhkostí
u hodinového strojku!
HOSPODÁØSTVÍ k èištìní silnì zašpinìných
kravských vemen, obzvláštì pøi letním
venkovním ustájení, použijeme modrou rukavici
Viva Ultra. Rovnìž tak srst koní, psù a koèek je
možné dle potøeby oèistit modrou nebo žlutou
rukavicí, naprosto bez chemikálií.
HRNKY A ŠÁLKY patina od kávy nebo èaje
snadno pouští pøi použití žínky Viva Ultra.
HRAÈKY lze s úspìchem zbavit prachu a špíny
vlhkou bílou utìrkou nebo rukavicí. Ve vìtšinì
pøípadù postaèí vlhká bílá utìrka. Obecnì platí,
že veškeré hraèky ze døeva èi umìlých hmot
s reliéfy dùkladnì oèistíme žínkou Viva Ultra
a vysušíme bílou utìrkou. Nechejte své dìti
samy se postarat o údržbu a krásu svých hraèek.
Koneènì nepotøebujete žádnou chemii! Chráníte
tím zdraví svých nejmilejších Vašich potomkù.
Chráníte tím jejich budoucnost a jejich životní
prostøedí!
HUDEBNÍ NÁSTROJE
kytary, klavíry,
akordeony - zde postaèí utìrka bílá nebo Star.

Žesové hudební nástroje oèistíme žínkou Viva
Ultra, pak doleštíme bílou utìrkou nebo utìrkou
Star. Starou patinu nám pomùže odstranit
ekologická modrá èisticí pasta.
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CHROM na všech chromovaných plochách,
kuchyòských døezech, nádobí, armaturách apod.
vynikne krásný lesk, když je vyèistíme modrou
žínkou Viva Ultra. Dosoušíme utìrkou bílou
nebo Star. Pøípadné vápencové usazeniny na
èištìných plochách odstraníme Kalkexem nebo
modrou èisticí pastou.
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INSEKTY na tvrdém povrchu odstraníme
rukavicí Viva Ultra, popøípadì Ultra Super.
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JÍZDNÍ KOLA vyèistíme zcela bez problémù,
rychle a snadno. Silnì zneèištìná kola od
nalepeného hmyzu apod. uvolníme modrou
rukavicí Viva Ultra vodou se 2 kapkami èisticího
Ha-Ra koncentrátu. Modrá žínka Viva mini se
spolehlivì dostane do všech míst. Doèistíme
bílou rukavicí. Po oschnutí se lesk dostaví sám.
Nezapomeòte nakonec potøebná místa
naolejovat, nebo modrá žínka odstraní
spolehlivì veškeré tuky a to i konzervaèní.
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KABELY zašpinìné prodlužovací šòùry a jiné
elektrické kabely vyèistíme modrou rukavicí
nebo žínkou Viva Ultra. Budou pak opìt jako
nové. Je to ideální zpùsob použití oèisty
v místech, kde se kouøí.
KAMENNÉ OKENNÍ PARAPETY jsou opìt
èisté po otøení bílou rukavicí nebo bílou utìrkou
s použitím pouze 1 kapky Ha-Ra èisticího
koncentrátu.
KANCELÁØSKÉ psací stoly a zásuvky
zbavíme snadno prachu, neèistot a stop od tužek
modrou žínkou Viva Ultra. Nakonec lehce
otøeme vlhkou bílou utìrkou nebo utìrkou Star.

KÁNOE, KAJAKY vèetnì pádel a vesel
vyèistíme modrou rukavicí Viva Ultra. Pak již
pouze dotøeme bílou utìrkou nebo rukavicí.

KRBY krbové møíže bez tìžkostí vyèistíme
modrou rukavicí Viva Ultra, pøípadnì rukavicí
Ultra Super.

KNIHY uložené v knihovnách zbavíme prachu
vlhkou bílou utìrkou. Umìlohmotné barevné
školní knihy snadno zbavíme špíny rukavicí
nebo žínkou Viva Ultra s 1 kapkou èisticího
koncentrátu. Odstraníme tak i zbytky razítkové
barvy nebo fixù. Nakonec doporuèujeme lehce
otøít bílou utìrkou. Prach odstraníme žlutou
rukavicí.

KREV zašlé skvrny od krve odstraníme žínkou
Viva Ultra. Doèistíme bílou utìrkou.

KOBERCE velké plochy kobercù èistíme a
udržujeme podlahovým èistièem s Ultra
vláknem a èisticím Ha-Ra koncentrátem.
Nakonec koberec dosušíme bílým vláknem.
Uvolnìné žmolky neèistot vyluxujeme.
Používáním Ha-Ra technologie zachováme
impregnaci a obnovíme pøirozený lesk.
KOJENCI vyèištìní pokožky hlavy u kojencù a
batolat nám šetrným zpùsobem ulehèí DRC
rukavice.
KOUPELNY pro údržbu koupelen je témìø
nepostradatelná rukavice Nano.
KONVICE na kávu, èaj a termosky zbavíme
barevného nehezkého povlaku modrou žínkou
Viva mini. Pro odstranìní usazeného vodního
kamene použijeme Kalkex.
KOUØ povlak na topeních a stìnách
odstraníme velmi lehce modrou rukavicí nebo
žínkou Viva Ultra. Doèistíme bílou rukavicí.
Stìny èistíme opatrnì bílou utìrkou.
KOVÁNÍ hliníkové, pozinkované a
pochromované bude opìt èisté s pomocí modré
rukavice nebo žínky Viva Ultra a 1 kapky
èisticího koncentrátu. Pøi silném zneèištìní
mùžeme použít modrou pastu. Nakonec
vysušíme bílou utìrkou nebo rukavicí,
eventuelnì utìrkou Star.
KOŽENÝ NÁBYTEK ošetøujeme prùbìžnì
vlhkou bílou rukavicí. K dosažení lesku nakonec
doleštíme suchou rukavicí žlutou. Impregnaci
kùže provedeme aplikací pøírodního balzámu na
kùži. Ta se stává vláènou, nesaje pot, nepraská a
netvoøí se nehezké skvrny.

KUCHYNÌ všechny plochy v kuchyních nám
udrží v èistotì kuchyòská žínka Igel nebo
rukavice Nano. Dle potøeby použijeme modrou
èistící pastu.
KÙŽE motoristické a jiné kožené obleèení je
zapotøebí po oèištìní impregnovat balzámem na
kùži. Po zaschnutí vyleštíme žlutou rukavicí.
KVÌTINY øezaným kvìtinám pøidáme do vázy
1 kapku našeho èisticího Ha-Ra koncentrátu.
Zùstanou tak déle èerstvé.
KVÌTINY prach s listù kvìtin odstraníme za
sucha žlutou rukavicí nebo za mokra otøením
vlhkou bílou utìrkou.
KVÌTINÁÈE barevné kvìtináèe a misky s
nehezkou patinou vyèistíme modrou rukavicí
nebo žínkou Viva Ultra.
Pøi minerálních usazeninách použijeme Kalkex.
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LAK dlouhodobì „ošetøovaný“ rùznými
leštìnkami nebude již sice po vyèištìní modrou
Viva Ultra rukavicí lesklý, ale bude èistý. U
staršího nábytku doporuèujeme opatrnost.
Politury vìtšinou èasem lak znièí.
LEPIDLO zbytky lepidla na dlažbì mùžeme
odstranit modrou Viva Ultra žínkou nebo
rukavicí. Rovnìž tak jeho zbytky na dveøích, èi
jiných plochách.
LEPIDLO z odìvù je možné odstranit vláknem
Viva Ultra.
LÍMCE u kabátù, sak, bund a pod. vyèistíme
žínkou Viva mini. Do 1 litru vody dáme 1 kapku
èisticího Ha-Ra koncentrátu. Po vysušení je
ošetøíme balzámem na kùži, eventuelnì
doleštíme. Ušetøíme tak nemalé finanèní
prostøedky za èištìní celého kabátu. Na límeèky
košil mùžeme pøed praním rozetøít 1 kapku HaRa èisticího koncentrátu. Po vyprání budou
naprosto èisté.
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MACH 6 vlákno je svými vlastnostmi zcela
jedineèný produkt. Je vyrábìno zcela ojedinìlou
technologií, která posouvá jeho vlastnosti
z oblasti „mikro“ do oblasti „nano“. S tímto
vláknem dosáhnete vysoce kvalitního èisticího
úèinku i tam, kde bìžná mikrovlákna pøestávají
pùsobit. Mokré vlákno“Mach 6“ je díky velmi
nízké schopnosti vlhèení èištìných ploch vhodné
i pro èištìní døevìných podlah z pøírodního
masivu, plovoucích podlah a všech obkladù stìn.
Nezanechává šmouhy, pøi vymývání dobøe
pouští špínu.
MRAMOR a jiné leštìné plochy z pøírodních
a umìlých materiálù èistíme novými skvìlými
vlákny Nano Gold Soft.
MALÍØSKÉ NÁÈINÍ, BARVY rozpustné ve
vodì hravì vyèistíme modrou rukavicí Viva
Ultra pouze s vodou, bez èisticího prostøedku.
MÌÏ vyèistíme modrou èisticí pastou s žínkou
Viva Ultra. Modrá pasta v jednom pracovním
úkonu èistí, leští a konzervuje. Dosušíme
utìrkou bílou.
MOSAZ A SLITINY vyèistíme modrou pastou
s žínkou nebo rukavicí Viva Ultra. Nakonec opìt
otøeme bílou utìrkou.
MŠICE ..mám 4 keøe rùží, 3 z nich byly pøed
nìkolika týdny silnì napadeny mšicemi. Divila
jsem se, proè ètvrtý z nich žádné mšice nemá a
navíc má krásnì zelené listy. Pak jsem na to ale
pøišla: k tomuto keøi jsem vždy vylévala vodu, ve
které byly zbytky Ha-Ra èisticího koncentrátu.
Proto jsme vzala kropicí konev a vodou s Ha-Ra
prostøedkem jsem rùže nìkolikrát pokropila celé.
Brzy byly i ostatní rùže bez mšic a v naprostém
poøádku.
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NÁDOBY na vodu, bílé kuchyòské pøístroje
a kuchyòský nábytek lze úèinnì vyèistit žínkou
nebo rukavicí Nano Igel. Usazený vápenec
snadno odstraníme Kalkexem nebo modrou
èisticí pastou.
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OBKLADY velkoplošná balkónová obložení,
markýzy apod. udržujeme èisté s podlahovým
èistièem a zeleným vláknem.
OBRAZOVKY monitory a displeje použitím
Ha-Ra èisticího koncentrátu èásteènì uchráníme
pøed usazováním prachu.
OBYTNÉ PØÍVÌSY a karavany mùžeme èistit
vnì i zevnitø podlahovým èistièem se zeleným
vláknem. Menší plochy v interiéru ošetøujeme
modrou rukavicí Viva Ultra a rukavicí bílou.
ODÌVY zejména bílé suknì a kalhoty jsou
velmi náchylné na ušpinìní. Èistou modrou
rukavicí nebo žínkou Viva Ultra vyèistíme témìø
všechna lokální zneèištìní. Mùžeme tak ušetøit
2-3 praní.
OPALOVÁNÍ pøi dnešním stupni vìdeckého
poznání a úrovní výzkumu
zásadnì jen
s opalovacím mlékem DRC LSF 20. Po slunìní
pak lehce aplikujeme DRC tìlové mléko.
Zarudlá pokožka se brzy zklidní a ani pozdìji
nedojde k zarudnutí.
OVOCE èerstvé skvrny na ubrusech nebo
obleèení vyèistíme žínkou Viva Ultra s Ha-Ra
koncentrátem.
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MYÈKY pro mytí nádobí s úspìchem
použijeme prášek Saponella. Pro oplach
použijeme Ha-Ra koncentrát.

PÁNVE pro dokonalou oèistu od pøipáleného
tuku použijeme ekologickou èistící pìnu na
pøipáleniny.

MYTÍ mastné olejové skvrny na rukou velmi
snadno, navíc šetrnì a ekologicky odstraníme
modrou Viva Ultra žínkou a kapkou Ha-Ra
èisticího koncentrátu.

PLOVOUCÍ PODLAHY vzhledem k jejich
specifickým požadavkùm je ošetøujeme
nejnovìjšími vlákny Mach 6 nebo Nano Gold
Soft. Bez nadmìrného namáèení a zcela beze
šmouh. Pro vytvoøení dokonalého efektu
použijme balzám Carnauba.

PAVUÈINY nejsou žádným problémem pro
žlutou rukavici nebo podlahový èistiè se žlutým
vláknem.
PLECHY K PEÈENÍ, FORMY A LITINOVÉ
HRNCE s povrchy náchylnými na poškození
pùsobením silných èistidel èistíme modrou Viva
Ultra žínkou nebo rukavicí. Pøi silnìjším
zneèištìní použijeme pro dokonalou oèistu
ekologickou èistící pìnu na pøipáleniny.
PLE citlivá ple, akné, suchá místa pokožky
nebo naopak naèervenalá místa nejsou
problémem pro DRC kosmetiku. Prokrvením se
zlepší vzhled a stav pleti, bude èistší, svìží
a napnutá. Šetrnì ji umyjeme DRC tìlovým
šamponem a rukavicí. Pak aplikujeme DRC
tìlové mléko, které poskytne pleti výživu
a pøíslušnou péèi. Reguluje rovnìž vlhkost
pokožky. Kosmetika DRC tak jednoznaènì zvýší
kvalitu Vaší pleti. Oblièej a tìlo tak dostane vše
potøebné pro krásu a péèi.
PODLAHY udržíme èisté rychle a kvalitnì
podlahovým èistièem. Na výbìr je 10 druhù
vláken pro rùzné povrchy.
PRACH police, knihovny, rovnìž kvìtiny
s vìtšími listy budou èisté ošetøením žlutou
rukavicí za sucha. K èištìní pod postelemi
a skøínìmi je zdatným pomocníkem podlahový
èistiè se žlutým vláknem.
PRANÍ se Saponelou pøináší stop agresivní
chemii. Konec alergickým reakcím. Koneènì
alternativa pro malé dìti a nemocné, samozøejmì
i pro zdravé. 2 v 1! Saponela rovnìž i do myèek
nádobí. Pøi praní velmi silného zneèištìní
mùžeme použít Saponelu Plus. Aviváž
nahradíme 4 kapkami èisticího koncentrátu. Je
možné rovnìž prát s Ha-Ra koncentrátem
v praèce do 60°C.
Dávkování: 10 kapek na jedno praní, nebo
dávkování napùl: 5 kapek èisticího koncentrátu a
polovièní dávka prášku.
PRYSKYØICE skvrny od ní odstraníme
kapkou èisticího koncentrátu, který rozetøeme
a necháme pùsobit, pak prádlo vypereme.
PSACÍ STOLY z umìlé hmoty snadno oèistíme
vláknem Viva Ultra. Další možností je utìrka
Star.
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RÁMY OBRAZÙ ze døeva, kovu nebo umìlých
hmot vyèistíme bílou rukavicí nebo utìrkou.
RÁMY OKEN pøi silném ušpinìní èistíme
rukavicí nebo žínkou Viva Ultra. Bílou rukavicí
èi utìrkou doèistíme dosucha. V pøípadì slabého
ušpinìní postaèí omytí rámu vlhkou bílou
utìrkou nebo rukavicí.
REPROBOXY, RÁDIA A TELEVIZE
zbavíme prachu dlouhými vlákny vlhké bílé
utìrky. Za sucha pak žlutou rukavicí.
ROLETY A VRATA garáže vyèistíme
podlahovým èistièem se zeleným vláknem.
RYBY šupiny z ryb odstraníme modrou rukavicí
Viva Ultra.
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SAUNA pokud pøed prvním vstupem použijeme
na pokožku DRC rukavici, lépe se otevøou póry.
Pocení pak probíhá podstatnì intenzivnìji.
SEMIŠOVÉ BOTY budou po otøení modrou
Viva Ultra žínkou opìt èisté. Pøi èištìní je pøíliš
nenamáèíme. Tlak vyvíjíme rovnomìrnì,
zamezíme tak vzniku barevných skvrn.
SCHODY døevìné èi jiných rùzných materiálù,
rovnìž tak boèní strany èi podhledy schodù
èistíme snadno a bez vìtší námahy Ha-Ra
podlahovým èistièem.
SKLENÌNÉ PLOCHY které z rùzných
dùvodù neèistíme stìrkou na okna úspìšnì
ošetøíme utìrkou Star. Jen s vodou. Beze
šmouh!!! Dle potøeby mùžeme použít na
doleštìní utìrku Hammer.
SKLENICE a broušené sklo snadno a kvalitnì
doleštíme utìrkou Brilant z mikrovlákna.
Nalepené etikety z nových skel a sklenic
odstraníme modrou Viva Ultra žínkou. Bez
nebezpeèí poškrábání. Eventuelnì použijeme na
doleštìní utìrku Hammer.
SKLENÌNÉ LUXFERY omyté bílou utìrkou
se opìt záøivì lesknou.

SKLO zejména špatnì pøístupná místa,
broušené reliéfy, prohlubnì apod. snadno
oèistíme modrou Viva Ultra žínkou. Nakonec
otøeme bílou utìrkou nebo utìrkou Star.

STÌNY pøedevším v domácnostech s malými
dìtmi jistì nezùstanou dlouho èisté. Skvrny
dìtských ruèek mùžeme, podle charakteru
materiálu, odstranit více èi ménì intenzivním
èištìním rukavicí nebo žínkou Viva Ultra. Je
dobré na skrytém místì pøezkoušet
stálobarevnost.

SKVRNY z kobercù a textilií èistíme svìtlou
stranou rukavice Viva Ultra. Skvrny z èerstvé
zeleninové, ovocné šávy nebo z èerveného vína
odstraníme tmavou stranou rukavice namoèenou
v roztoku s práškem Saponella. Vysajeme bílou
utìrkou nebo rukavicí.

STÍNIDLA LAMP zbavíme prachu otøením
vlhkou bílou utìrkou. Na stínidla z papíru pak
za sucha použijeme žlutou rukavici.

SKVRNY OD HMYZU na dekách, ubrusech
a pod. èistíme žínkou Viva Ultra. Dosušíme
bílou utìrkou. Skvrny na tapetách je lépe nejprve
nechat zaschnout, pak zbytky odstraníme vlhkou žínkou Viva Ultra.

STROP v automobilu, stejnì jako veškeré
èalounìní bude opìt èisté pøi použití rukavice
Viva Ultra a rukavice bílé. Porézní plochy
èistíme bez vytváøení pøíliš velké pìny. Vlákna
pùsobí i do hloubky materiálu.

SKVRNY od krému na boty odstraníme žínkou
Viva Ultra.

STØÍBRO jemnì zašlé vyèistíme takto: 2 kapky
èisticího prostøedku do 2-3 litrù vody. Necháme
roztok chvíli pùsobit, pak pøedmìty oèistíme
modrou žínkou Viva Ultra. Doèistíme bílou
utìrkou. Pøi tmavých skvrnách mùžeme použít
modrou èisticí pastu.

SKVRNY od barvy na våasy apod. odstraníme
namáèením prádla ve vodì. Na 10 litrù dáme
4 kapky Ha-Ra koncentrátu. Pak prádlo
vypereme. Skvrny od trávy na kalhotách
odstraníme rychle a jednoduše modrou žínkou
Viva Ultra. Doèistíme bílou utìrkou.
S K V R N Y o d r a z í t k o v é b a r v y, f i x ù
a kulièkových per na textiliích a kùži lze
odstranit žínkou Viva Ultra. U textilií zašpinìné
místo potøeme kapkou Ha-Ra èisticího
koncentrátu, necháme 1 hodinu pùsobit a pak
vypereme.
SKVRNY OD ŽLOUDKU i na angorské vlnì
odstraníme rovnìž žínkou Viva Ultra.
SPÁRY v koupelnách, kuchyních apod. jež jsou
napadené plísòovou houbou oèistíme modrou
rukavicí nebo žínkou Viva Ultra, popøípadì
rukavicí Scrub.
SPORTOVNÍ NÁØADÍ bude opìt krásné
a èisté po umytí modrou rukavicí Viva Ultra.
SRST ZVÍØAT ošetøujeme soupravou DUO.
STANY a jejich údržba. Èištìní modrou rukavicí
Viva Ultra pøináší vynikající èisticí úèinky pøi
aplikaci na stanové stìny, støechy, podlahy.
Stejnì tak i pøi èištìní stanového vybavení.
Dotøeme jako obvykle bílou rukavicí nebo bílou
utìrkou.

SURFOVÉ PRKNO a taktéž i jeho plachtu
vyèistíme rukavicí Viva Ultra.
SVETRY Z ANGORSKÉ VLNY udržujeme
ve skvìlém stavu pomocí DRC tìlového
šamponu. Do prací láznì pøidáme pouze 2 kapky.
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ŠKOLNÍ POMÙCKY, TAŠKY, ruksaky,
penály atd. vyèistíme vnì i zevnitø modrou
rukavicí Viva Ultra s 1 kapkou Ha-Ra èisticího
koncentrátu.
ŠPERKY cenné i ostatní bižuterii, náramky,
náušnice, øetízky, hodinky apod. se budou tøpytit
po ošetøení vlhkou bílou utìrkou s èisticím
Ha-Ra koncentrátem. Odpadá komplikované
použití rùzných lázní. V pøípadì potøeby
použijeme modrou èistící pastu.
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TAPETY z textilií zbavíme prachu žlutou
rukavicí nebo podlahovým expresem a žlutým
vláknem. Pøi alergii na prach mùžeme stìny
lehce èistit i vláknem stìrky na okna s použitím
teleskopického nástavce.

TAPETY a jejich odstraòování. Tuto nesnáz
vyøeší modré Ultra Super nebo zelené vlákno na
podlahovém expresu.
TV ZAØÍZENÍ, videa, rádia, CD pøehrávaèe,
a ostatní Hi-Fi soupravy ošetøujeme žlutou
rukavicí. Otisky prstù na CD a DVD discích
oèistíme za sucha utìrkou Star. Jednou týdnì
ošetøete povrch pøístrojù vlhkou bílou utìrkou
s pøípravkem Ha-Ra. Vlivem antistatického
náboje pak nedochází k jejich zvýšenému
zaprášení.
TERMOSKY a jejich uzávìry budou po
oèistìní modrou žínkou Viva Ultra opìt rychle
hygienicky èisté.
TROUBY NA PEÈENÍ k èištìní použijeme
ekologickou èistící pìnu na pøipáleniny.
TUKY A OLEJE i na hedvábí odstraníme
žínkou Viva Ultra.
TIP PRO ŠETØIVÉ: do litrové rozprašovací
láhve dáme 1 kapku èisticího koncentrátu. Na
plochy jej aplikujeme postøikem.
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UBRUSY z umìlohmotných ubrusù odstraníme
èerné šmouhy od novin, kulièkových per a pod.
modrou rukavicí. Na vyèištìní zcela bìžného
zašpinìní postaèí bílá utìrka.
ÚDRŽBA
- pokud kloub podlahového èistièe skøípe,
kápnìte na nìj 1 kapku èisticího koncentrátu.
- vykartáèováním vláken odstraníme žmolky,
které se na vlákna èasem nachytají. Vlákna jsou
pak vzpøímená, jak je správné pro jejich další
použití.
- na vyèištìní rukavice DRC použijeme 5 kapek
èisticího koncentrátu na 10 litrù vody. Do
posledního vymáchání pøidáme ještì 1 kapku.
UNIVERZÁLNÍ èisticí prostøedky nejsou
nutné, nebo je nahrazují Ha-Ra vlákna.
ÚSTNÍ SPRCHY, EL. KARTÁÈKY, FÉNY,
apod. vyèistíme modrou žínkou Viva mini.
(Nezapomeòte pøed èištìním vypojit šòùru ze
zásuvky).
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VLASY pokud k mytí vlasù používáme mycí
šampon DRC není zapotøebí již žádných dalších
pøípravkù.
VLNA vlnìné svetry pereme v Ha-Ra èisticím
koncentrátu ruènì. Na 5 litrù vody použijeme
pouze 2 kapky.
VODNÍ KÁMEN na odstranìní vápence
v napaøovací žehlièce a v ostatních elektrických
pøístrojích v domácnosti použijte Ha-Ra
Kalkex.
VOSK z dlaždic odstraníme modrou rukavicí
nebo oboustrannou žínkou, a to i tam, kde
ostatní prostøedky zklamaly. Doporuèujeme
vìtší vrstvu èásteènì odstranit škrábáním.
VIDEOKAMERY optiku a displeje tìchto
pøístrojù èistíme opatrnì utìrkou na optiku.
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WC do toalety nastøíkáme roztok èisticího
koncentrátu a necháme pùsobit. Pak omyjeme
štìtkou. Pøi silném zneèištìní nasypeme do mísy
2 lžièky Kalkexu, necháme chvíli pùsobit a pak
omyjeme štìtkou. Koncentrát a Kalkex
odstraòuje pachy .
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ZÁBRADLÍ u balkónového a terasového
zábradlí je rovnìž možné použít modrou žínku
Viva mini. Schodišová, silnì frekventovaná
zábradlí je z hygienických dùvodù potøeba
udržovat ve stálé èistotì. Použijeme proto
modrou rukavici, nebo žínku Viva Ultra.
Nakonec pøetøeme bílou utìrkou nebo rukavicí.
ZAHRADNÍ ZÍDKY na vyèištìní špinavých
a zaprášených zahradních zídek použijeme
modrou Viva Ultra, nebo zelenou rukavici.
ZAHRADNÍ JEZÍRKA vyèistíme podlahovým èistièem a modrým vláknem. Plochu
pak pouze ostøíkáme hadicí.
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ZÁSUVKY špinavý povlak na zásuvkách lze
bez problému odstranit modrou rukavicí nebo
oboustrannou žínkou Viva Ultra.
ZÁVÌSY tìžko èistitelné závìsy a èabraky
vyèistíme vlhkou svìtlou stranou modré
rukavice nebo žínky Viva Ultra.
ZLATÉ FILTRY na kávovarech budou opìt
jako nové po umytí modrou oboustrannou Viva
Ultra žínkou, popøípadì s použitím modré pasty.
ZMÌKÈOVADLA zmìkèovací prostøedky jsou
nepøítelem všech Ha-Ra vláken .
( Zajména Savo a pod ).
Upozornìní:
Je zakázáno u všech vláken Ha-Ra použití
zmìkèovadel !!
ZRCADLA A SKLA si dlouho udrží èistotu,
pokud je umyjeme pod tekoucí vodou, pøetøeme
kapkou èistícího koncentrátu a znovu omyjeme
pod tekoucí vodou. Nakonec utøeme utìrkou
Star.
ZTVRDLÁ KÙŽE na nohou zmizí po
pravidelném používání modré žínky Viva Ultra.
A to bez použití rašplièky na tvrdou kùži.
ZUBNÍ KELÍMKY budou po vyèištìní modrou
žínkou Viva mini záøivì èisté.
ZUBNÍ PROTÉZY šetrnì, rychle, snadno
a hygienicky vyèistíme jen vlhkou modrou Viva
Ultra žínkou, nebo žínkou Viva mini. Naprosto
bez chemie. Zubní lékaøi nyní již nedoporuèují
zažité chemické èištìní, nebo protézy se
pùsobením chemie deformují.
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ŽEHLIÈKY povlak na žehlící ploše
odstraníme bez poškrábání modrou
oboustrannou rukavicí Ultra Super. Pøi silnìjším
zneèištìní použijeme modrou pastu.
Samozøejmì ovšem jen pøi studené ploše.
Žehlièka pak bude èistá a hladká.
Ž L Á B K Y, D R Á Ž K Y A O S TAT N Í
NEROVNÉ PLOCHY vyèistíme podlahovým
èistièem. Podle zašpinìní volíme modré, zelené
nebo nové „nano“ vlákno MACH 6 èi Nano Soft
IGEL. Na vysušení použijeme pøípadnì bíle
dlouhé vlákno.
ŽLUTÉ VLÁKNO výbornì odstraòuje rovnìž
zbytky vlasù a chlupù po støíhání.

