„Több gyerekes szülőkként, figyelünk a babákra, anyukákra, mosipelusosokra,
illetve az érzékenybőrűekre, allergiában szenvedőkre is. Egyik termékünk sem
veszélyes”

Termékeink

Család- és természetbarátság


A Fresh termékek (Easy Fresh, Sensy Fresh, Nature Fresh, Soft Fresh, Dish Fresh) nem
minősülnek veszélyes terméknek a 1272/2008/EK (EU REACH) rendelet és módosításai
értelmében



A termékeink alacsony vegyianyag-tartalmúak, parabén-mentesek, formaldehidmentesek, foszfátmentesek, enzim- és optikai fehérítőmentesek



Az Easy Fresh, Sensy Fresh, Nature Fresh és Dish Fresh termékek fő hatóanyaga japán
cégtől származik és ECOcert tanusítvánnyal rendelkezik



A fentebbi – kímélő - tulajdonságok miatt a termékeket ajánljuk a mosható
pelenkákhoz, világos, színes és sötét ruhák mosásához, érzékenybőrűek és gyerekek
ruháinak mosásához



Az 5 literes termékeinket ún. „regran” újrahasznosított műanyagból gyártották
beszállítóink



Az alacsony és – kedvező - vegyianyag tartalom használata mellett, visszavesszük a
flakonokat, amiket újra töltünk a kisebb környezetterhelés érdekében



Magyar kisüzemben készülnek termékeink a kislétszámú, családias vállalkozásunkban

EasyFresh – Super Color Mosógél


A felületaktív anyagok optimális koncentrációja
mellett a szóda erejét is beveti a makacs
szennyezések eltávolítására. A termék parabén-,
formaldehid-, foszfátmentes az Ön és a környezet
védelmének érdekében. A speciális és modern
illatkompozíciónak köszönhetően öblítő használata
nélkül is hosszantartó friss illatot biztosít.



1) A szóda erejével



A nátrium-karbonát, más néven szóda, egy
közönséges régóta használt és nem veszélyes anyag,
ami növeli a mosás során a kémhatást, ezáltal segíti a
vízlágyítást és a mosásért felelős hatóanyagok
aktívabb munkáját.



2) Foszfátmentes



Sok mosószerben nátrium-foszfátot alkalmaznak
lágyításra. A foszfátok a környezetbe kikerülve a
tavak élővilágának anyagcseréjét olyan mértékben
felgyorsítja, hogy a tavak elmocsarasodnak, elhalnak.
Emiatt mi nem alkalmazunk foszfátokat.



3) Parabénmentes



A parabéneket a mosószerek tartosítására hasznalják
sok esetben. Ezek a benzol-gyűrűs vegyületek
sokaknál irritációt válthat ki, az emberi egészségre
ártalmas is lehet. Emiatt mi nem alkalmazunk
parabéneket.



4) Friss illat



Több kísérlet során, sikerült olyan illatkompozíciót
találni, mely a kellemes illat mellett, képes a ruhákat
is illatossá varázsolni akár öblítő használata nélkül is.

Mountain Fresh – Super White Mosógél

A Mountain
Fresh
mosógélben
arra
törekedtünk, hogy a világos ruhákhoz
szükséges nagyfokú mosóhatás mellett, a
termék maradjon nem veszélyes, környezet-,
ember- és bőrbarát. A szóda ereje mellett, a
káros optikai fehérítők helyett bóraxxal, egy
természetben
is
előforduló
ásvánnyal
növeltük a mosóhatást a Mountain Freshben.
Továbbá, ez a termékünk
parabén-,
formaldehid-, foszfátmentes. A speciális
és
modern
illatkompozíciónak
köszönhetően öblítő használata nélkül is
hosszantartó friss illatot biztosít.

Sensy Fresh – Sensitive Mosógél


A Sensy Fresh mosógélben tovább hangoltuk az
összetevőket a tökéletes mosóhatás érdekében. Az Ön
és a környezet védelme mellett, nagy hangsúlyt
fektettünk az érzékeny bőr védelmére is. A szóda
ereje mellett, a Sensy Fresh is parabén-, formaldehid, foszfátmentes. A speciális és modern
illatkompozíciónak köszönhetően öblítő használata
nélkül is hosszantartó friss illatot biztosít.



1) A szóda erejével



A nátrium-karbonát, más néven szóda, egy közönséges
régóta használt és nem veszélyes anyag, ami növeli a
mosás során a kémhatást, ezáltal segíti a vízlágyítást
és a mosásért felelős hatóanyagok aktívabb munkáját.




2) Foszfátmentes



Sok mosószerben nátrium-foszfátot alkalmaznak
lágyításra. A foszfátok a környezetbe kikerülve a
tavak élővilágának anyagcseréjét olyan mértékben
felgyorsítja, hogy a tavak elmocsarasodnak, elhalnak.
Emiatt mi nem alkalmazunk foszfátokat.




3) Parabénmentes



A parabéneket a mosószerek tartosítására hasznalják
sok esetben. Ezek a benzol-gyűrűs vegyületek sokaknál
irritációt válthat ki, az emberi egészségre ártalmas is
lehet. Emiatt mi nem alkalmazunk parabéneket.

Easy Fresh - Nature Mosógél



Illat-, és színmentes folyékony
mosógél



Az Easy Freshnél megszokott minőség!

Soft Fresh – Magic Spring öblítő
A Soft Fresh Öblítőknél nagy hangsúlyt
fektettünk a ruhák puhaságára és
illatára. A megszokott öblítő alapanyagok
mellett, egy természetes puhaságot adó
környezetbarát
alapanyagot
is
bevetettünk. A Magic Spring öblítő a
tavaszi virágok hosszantartó frissességét
nyújtja a ruháknak.

Soft Fresh – Magic Summer öblítő

A Soft Fresh Öblítőknél nagy hangsúlyt
fektettünk a ruhák puhaságára és
illatára. A megszokott öblítő alapanyagok
mellett, egy természetes puhaságot adó
környezetbarát
alapanyagot
is
bevetettünk. A Magic Summer öblítő a
nyári virágok hosszantartó frissességét
nyújtja a ruháknak.

Dish Fresh – Lemon Power Mosogatószer

A Dish Fresh mosogatószereket univerzális
használatra fejlesztettük ki, figyelve arra,
hogy a nagyfokú zsíroldás, habzóképesség
és tisztítóhatás mellett, a termék ne
legyen veszélyes, illetve környezet-,
ember- és bőrbarát legyen. A Lemon
Power mosogatószert egy egzotikus citrus
illattal láttuk el, figyelve arra, hogy
kellemesebb legyen a mosogatás. A
termékhez adunk ajándékba egy 500 mles
mosogatószeres
flakont,
ezzel
megkönnyítve a mosogatást és csökkentve
a műanyag hulladékok termelését.

Szolgáltatásaink


Bérgyártás, mosó- és tisztítószer tervezés



Vállaljuk mosó- és tisztítószerek nagy üzemi gyártását a tervezéstől a kivitelezésen
át a szállításig. A nagyfokú szakértelem mellett, az illatok, kiszerelési formák,
színek, hatóanyagok nagy számú beszállítóival való kacsolatainknak köszönhetően
sokrétű anyag gyártását tudjuk elvégezni az Ön igényeire szabva. A gyártó
kapacitásunk a terméktől függően, akár 20 000 liter naponta.



Kiszerelés történhet 1000 literes IBC tartályokban, ill. tetszőleges méretű, alakú és színű
flakonokban 100 ml-től a 6 literes térfogatig. Segítünk a címke grafikák tervezésében és
nyomtatásában is.



A gyártás és tervezés mellett, segítünk a REACH rendelethez tartozó, az
1907/2006/EK rendelet szerinti biztonsági adatlapok (MSDS) és a 648/2004/EK
rendelet alapján történő mosó- és tisztítószer összetevők adatlapjának
elkészítésében is.

Új fejlesztések I.
Hamarosan kapható!


A Pure Fresh termékek nem minősülnek veszélyes terméknek a 1272/2008/EK (EU REACH) rendelet és módosításai értelmében



A termékek hipoallergénnek minősülnek az alábbiak szerint:



A termékek nátrium-lauril-szulfát (SLS) és nátrium-laureth-szulfát (SLES)-mentesek



A termékek bőrirritációs faktora, szén-dioxid és vízlábnyoma jóval kisebb, mint a hagyományos tisztítószereknek



Az egyik hatóanyag ún. „visszazsírzó” hatása nem befolyásolja a mosási hatékonyságot, de tovább csökkenti az amúgy is alacsony bőrirritációt



A termékek színezékmentesek



A termékek illatmentesek, vagy hipoallergén illatot tartalmaznak, azaz nem tartalmazzák a 2003/15 EC direktívában megjelölt potenciális allergéneket



A termékek tartósítószere, a kozmetikai iparban használt a jelenleg egyik legkisebb terheléssel rendelkező anyag, melyen nem végeztek állatkísérleteket,
nem kezeltek y-sugárzással, nem tartalmazza a 1223/2009/EC rendeletben található „26 allergén”-eket, karcinogén, toxikus, mutagén anyagokat, továbbá a

II, III, IV és VI függelékben megjelölt anyagokat


2in1 hatásúak a termékek, mert az egyik hatóanyag ún. amfoter jellege miatt a mosás mellett az öblítőknél megszokott lágyítási funkciókkal is bírnak
termékeink



A termékeink alacsony vegyianyag-tartalmúak, parabén-mentesek, formaldehid- mentesek, foszfátmentesek, enzim- és optikai fehérítőmentesek



A termékek fő hatóanyaga japán cégtől származik és ECOcert tanusítvánnyal rendelkezik



A fő hatóanyagok főként japán termőföldeken található fák terméseiből, gyümölcsökből és repcéből készülnek



A termékek 4-szeres koncentrátumok, azaz az Easy Fresh-nél megszokott hatóanyagtartalom 4-szerese található bennük



A koncentrátumnak köszönhetően a csomagoláshoz szükséges anyagok több, mint 50%-al kevesebb nyersanyagot igényelnek



A fentebbi – kímélő - tulajdonságok miatt a termékeket ajánljuk a mosható pelenkákhoz, világos, színes és sötét ruhák mosásához, érzékenybőrűek és
gyerekek ruháinak mosásához



Az alacsony és – kedvező - vegyianyag tartalom használata mellett, visszavesszük a flakonokat, amiket újra töltünk a kisebb környezetterhelés érdekében



Magyar kisüzemben készülnek termékeink a kislétszámú, családias vállalkozásunkban

Új fejlesztések II.


Nano-Fresh



Már kifejlesztésre került ezüst nano-részecskéket
tartalmazó prémium minőségű termékünk, hamarosan a
boltokban.



Ezüst nanorészecskekkel adalékolt Easy Fresh, az Easy
Fresh minden jó tulajdonságával.



Az ezüst miatt, nem kell tartósítószer a termékbe



Az ezüst jótékony hatásai is érvényesülnek
(baktériumok, kellemetlen szagokat okozó anyagok
ártalmatlanítása, hosszabb illat)

Design


A cég arculatát folyamatosan fejlesztjük.



Egyedi design-t és új márkákat fejlesztünk
partnereinknek igény szerint. Ez nem csak a
márkanévre és a termék külsejére, hanem illatára és
összetételére is vonatkozik.

Rólunk
Vegyészként végeztem a Szegedi Tudományegyetemen és most is ott dolgozok
főállásban, mint egyetemi adjunktus. Kb. 3 éve indult egyéni vállalkozásomban a célom
az volt, hogy a nanotechnológiát alkalmazzak mosószerek gyártásához ezzel javítva
azok mosó-, ill. baktériumölő hatását. Itt született meg a NanoFresh márkanév.
Elindultam egy komplex, mégis egyszerű termékkel, az Easy Freshhel (nem
nanotechnológiás) ahol arra törekedtem, hogy minél kisebb terheléssel legyünk a
környezetre, bőrre, emberekre, gyerekekre, amellett hogy olcsó és hatékony terméket
készítsek algyői kézműves üzememben. Az Easy Fresh-nél nagyon sok pozitív visszajelzés
jött olyanoktól is akik már rengeteg mosógélt próbáltak, de többször kijött az
allergiájuk egyéb termékekkel. Sok „mosipelusos” is minket választott. Volt, aki a
fekete ruhájánál tapasztalta színmegtartó hatását. Az Easy Fresh sikereinek nyomán
mentem tovább és születtek meg a további termékek: a mosógélek, öblítők és
mosogatószerek. Hozzáteszem, hogy 2016 augusztusában megszülettek a hármas ikreink
(Panni, Marci és Barni), így a sok mosás és bababarátság is ösztönzőül hatott a
fejlesztésben.
A flakonoktól és műanyag hulladékoktól, azok tengerekben való jutásának
megakadályozása a családunk szívügye is, ezért jött a flakon visszavételes mozgalmunk
is.
Kb. 1 éve ismerkedtünk meg Erikával, aki szintén 3 gyerekes szülő, akivel az óta is
együtt dolgozunk. Később csatlakozott István és Gergő is csapatunkhoz.
Szeged, 2018. 11. 30.

Dr. Sápi András

www.nanofresh.hu
Facebook/easyfresh777

