ผลิตภัณฑ์ กาจัดไรฝุ่ น [ House dust mite Dispose]

-

กลิ่น น้ ามันหอมระเหย
จากธรรมชาติ 100%

ขนาดบรรจุ ชนิดเติม 1,000 มล.
และ แกลลอน 5,000 มล.

ผลิตภัณฑที่ได้จากธรรมชาติ 100 % ช่วยยับยั้ง
การเกิดโรคภูมิแพ้ และมลภาวะในอากาศ เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม โดยได้ยอมรับในเรื่ องคุณภาพ การ
กาจัดไรฝุ่ น ซึ่งน้ ามันบริ สุทธิ์ เหล่านี้ได้มาจากการ
สกัดโดยการกลัน่ ด้วยไอเย็น และจากการกาหนด
ส่ วนผสม อย่างชาญฉลาด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑที่มี
ความสามารถในการกาจัดไรฝุ่ น ในสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเจริ ญเติบโตของพวกมัน รวมถึง การลด
จานวนมูลที่ลอยอยูใ่ นอากาศ
(นาเข้าวัตถุดิบจากประเทศสวิตเซอรแลนด)

ผลิตภัณฑ์ ทาความสะอาดพืน้ & ขจัดคราบอเนกประสงค์ [ Clean Floors ]

-

กลิ่น เฟรชชี่ ไลนเนอร
กลิ่น เดลี่ เฟรชชี่

ขนาดบรรจุ ชนิดเติม 800 มล.
และ แกลลอน 5,000 มล.

ผลิตภัณฑ์ กาจัดเห็บ หมัด แลสัตว์ เลือดอุ่นทุกชนิด
- ฉี ดพ่นบริ เวณที่มีสตั วเลือดเย็น ได้แก่ เห็บ หมัด ไร ยุง
แมลงวัน แมลงขนาดเล็กทุกชนิด ตัวต่อ แตน มด ปลวก
แมลงสาบ แมลงศัตรู พืช เป็ นต้น ที่เกาะอยูบ่ นพื้น ฝาพนัง ตาม
พรม ในที่ทางาน ฯลฯ หรื อ เทราดลงบริ เวณแหล่งเพาะพันธุ
เช่น บริ เวณที่ยงุ วางไข่ ท่อน้ าทิ้ง น้ าขัง เป็ นต้น หรื อผสมน้ าใน
ปริ มาณที่ไม่เจือจางมากนัก ใช้เช็ดถูทาความสะอาดพื้น โต๊ะ ใน
บริ เวณที่มีสตั วเลือดเย็นอาศัยอยู่

-

ผลิตภัณฑ์ ล้างจาน [ Dish Washing]
ใช้ทาความสะอาดภาชนะ จานชาม และ
เครื่ องใช้ในครัวเรื อน เน้นขจัดคราบไขมัน
และกลิ่นคาว ปราศจากสารเคมีตกค้าง

-

ใช้สาหรับทาความสะอาดมือ ถนอมผิว ซึ่งไม่มี
ส่วนผสมของสารที่ทาให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง
และ ผิวมืออ่อนนุ่ม ชุ่มชื้น ล้างออกง่าย

-

กลิ่น ไฟน-บลู , ขนาดบรรจุ แกลลอน 1,000 มล. และ 5,000 มล.

ผลิตภัณฑ์ เจลล้ างมือ -ฆ่ าเชื้อโรค ชนิด ไม่ ต้องล้ างนา้

ใช้สาหรับซักกับผ้าสี และผ้าขาว ถนอมทุกใยผ้า ไม่
ทิ้งคราบสี ขาว เน้นขจัดคราบสกปรก และไม่ระคาย
เคืองต่อผิวที่บอบบาง ซึ่งสามารถใช้ได้กบั เครื่ องซัก
ผ้าชนิดฝาหน้า และ ฝาบน

-

กลิ่น เอส-พิงค , ขนาดบรรจุ แกลลอน 5,000 มล.

ลดการสะสมหรื อกาจัดเชื้อแบคทีเรี ย เชื้ อโรค และ
สิ่ งสกปรก เนื้ อเจลใสแห้งเร็ ว และไม่เหนี ยวเหนะหนะ

-

ช่วยย่อยสลายสารอินทรี ย โปรตีน ไขมัน ในท่อน้ าทิ้ง บ่อบาบัด
น้ าเสี ย และบ่อขยะ กาจัดกลิ่นเหม็นรบกวนจากก๊าซมีเทน ก๊าซ
ไข่เน่า ก๊าซแอมโมเนี ย ช่วยลดค่า BOD แก้ปัญหากลิ่นจากน้ า
เสี ย กลิ่นเหม็นย้อนกลับจากท่อระบายน้ าและถังบาบัด

ช่วยทาให้ผา้ รี ดเรี ยบ หรื ออัดกลีบ ง่ายขึ้น
เบาแรง คงความสวยงามของเนื้อผ้า
กลิ่น เอส-พิงค , ขนาดบรรจุ แกลลอน 1,000 มล. และ 5,000 มล.

ผลิตภัณฑ์ นา้ หอมฉีดผ้า [ Fabric Finish]
ผลิตจากหัวน้ าหอมคุณภาพดี กลิ่นติด
ทนนาน ทั้งยัง ขจัดกลิ่นอับชื้ น ไม่ทิ้ง
คราบเหลืองบนผ้า

-

กลิ่น เอส-พิงค , ขนาดบรรจุ แกลลอน 1,000 มล. และ 5,000 มล.

กลิ่น ไวท-วอเทอร , ขนาดบรรจุ แกลลอน 1,000 มล. และ 5,000 มล.

จุลนิ ทรีย์บาบัดนา้ เสี ย บ่ อขยะ แบบสด และ แบบผง

ผลิตภัณฑ์ รีดผ้าเรียบ [ Fabric Finish]

-

กลิ่น มะนาว , ขนาดบรรจุ แกลลอน 5,00 มล.

ผลิตภัณฑ์ สบู่เหลวล้ างมือ -ฆ่ าเชื้อโรค [ Hand Wash]

กลิ่น น้ ามันหอมระเหยจากธรรมชาติ 100%
ขนาดบรรจุ ชนิดเติม 1,000 มล. และ แกลลอน 5,000 มล.

ผลิตภัณฑ์ ซักผ้าสาหรับเครื่อง [ Cloth Washing]

สาหรับทาความสะอาดพืน้ ทั่วไป
- ช่วยขจัดคราบสกปรก ฝุ่ นละออง คราบ
สกปรกที่ไม่สามารถเช็ดออกได้ดว้ ยน้ าเปล่า
ใช้ได้สาหรับทุกพื้นผิว มีกลิ่นหอมสดชื้น
สาหรับขจัดคราบอเนกประสงค์
- ทาความสะอาดสกปรกทัว่ ไป เช่น คราบโต๊ะ ,
เฟอรนิเจอรทัว่ ไป,กระจก ทั้งนี้ ยงั สามารถขจัด
คราบไขมัน เช่นคราบไขมันหน้าเตาแก๊ส ใน
ห้องครัว และรวมถึงทาความสะอาดห้องน้ า
ขจัดคราบไขสบู่ แบบไร้กรดด่าง ไม่กดั มือ ไม่
กัดพื้นกระเบื้อง

-

ขนาดบรรจุ กล่องละ 0.5 , 1 และ 5 กิโลกรัม

ผลิตภัณฑ์ ฆ่าเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และขจัดกลิน่

ฆ่าเชื่้ อรา เชื้ อแบคทีเรี ย เชื้ อไวรัส ให้ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในบริ เวณนั้น ๆ
เพื่อกาจัดสปอรที่ตกค้าง บนผนัง ตูเ้ สื้ อผ้า รถยนต จากนั้นทาความ
สะอาดปกติ สามารถฉี ดพ่นซ้ าได้อีกตามความต้องการ กรณี ขจัดกลิ่น
สามารถฉี ดพ่น บริ เวณที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค เช่น ดับกลิ่นอับซื้ น
ตูเ้ ย็น ภายในห้องโดยสารรถยนต หรื อแม้สุนขั สัตวเลี้ยงที่มีกลิ่นตัว
แรง ซึ่ งน้ ายานี้ ไม่เป็ นอันตรายอย่างแน่นอน ขนาดบรรจุ 5 ลิตร

ผลิตและจัดจาหน่ าย โดย :
ห้างหุน้ ส่วนจากัด นิวเวฟ คลีน ที่อยู่ 6/4 หมู่ 7 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย นนทบุรี 11130 (เปิ ดทำกำรทุกวัน เวลำ 8.30 – 17.30 น.)
โทร. 081-382-3398 (อังคณา ศรี สวัสดิ์) www.newwaveclean.com e-mail : newwaveclean.com@gmail.com

*** สินค้าเน้นคุณภาพ ราคาประหยัด ***

