


„Több gyerekes szülőkként, 

figyelünk a babákra, 

anyukákra, mosipelusosokra, 

illetve az érzékenybőrűekre, 

allergiában szenvedőkre is. 

Egyik termékünk sem 

veszélyes”

„Környezetvédőként missziónk 

a környezetmegóvása, így 

fenntartható gazdaságból 

beszerzett, gyümölcs alapú, 

tiszta alapanyagokkal és 

visszaforgatott csomagolás, 

csomagolásmentes 

megoldásokkal fejlesztünk”



www.easyfresh.hu

easyfreshfamily



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 nanotechnológia eredményeit 
alkalmazza mosószerek gyártásához, ezzel javítva azok mosó-, ill. 
baktériumölő hatását. Így született meg a NanoFresh márkanév. 
Elindultam egy komplex, mégis egyszerű termékkel, az EasyFreshhel (nem 
nanotechnológiás) ahol arra törekedtem, hogy minél kisebb terheléssel 
legyen a környezetre, bőrre, emberekre, gyerekekre, amellett hogy olcsó 
és hatékony terméket készítsek algyői kézműves üzememben. Az 
EasyFresh-nél nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk allergiás és 
érzékeny bőrű vásárlóktól és sok „mosipelusos” is minket választott. Volt, 
aki a fekete ruhájánál tapasztalta színmegtartó hatást. Az EasyFresh
sikereinek haladtunk tovább és születtek meg a további termékek: a 
mosógélek, öblítők, általános tisztítók és mosogatószerek. Hozzáteszem, 
hogy 2016 augusztusában megszülettek a hármasikreink (Panni, Marci és 
Barni), így a sok mosás és bababarátság is ösztönzőül hatott a 
fejlesztésben.

 A flakonoktól és műanyag hulladékoktól, azok tengerekben való 
felhalmozódásának megakadályozása a családunk szívügye is, ezért 
indítottuk a flakon visszavételes mozgalmunkat.

 Szeged, 2020. 05. 30.

 Dr. Sápi András www.easyfresh.hu

Facebook/easyfresh777

http://www.nanofresh.hu/


Környezetvédelmi törekvések



Termékeink alapanyagait fenntartható gazdaságok termelik, így 

biztosított, hogy esőerdőket és más állatvilágban gazdag 

területeket nem károsítanak és alkalmaznak a termeléshez. 

Ezek az anyagok egy Japán cég ellenőrzött, RSPO tanúsítvánnyal 

rendelkező gazdaságaiból származnak.



Alacsonyabb Víz és Szén-dioxid ökológiai lábnyom

Fresh

Alapanyagok

Gyümölcsalapú alapanyagok

 A Fresh termékek nem minősülnek veszélyes terméknek a 1272/2008/EK (EU

REACH) rendelet és módosításai értelmében

 A termékeink alacsony vegyianyag-tartalmúak,parabénmentesek,

formaldehidmentesek, foszfátmentesek, enzim- és optikai fehérítőmentesek



A hulladékkezelési fordított piramis tetején vagyunk és felfelé törekszünk!



Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a tavalyi év során 0, azaz NULLA kg hulladékot kellett 

elvitetnünk a megfelelő kezelőhelyekre, cégekhez!

A legtöbb, gyártás és termék-csomagolás során keletkezett hulladékot felhasználjuk a 

webshopos rendelesek csomagolásaira, a csomagok térkitöltésére. Szerintünk ez egy jó irány, 

amellett, hogy a mosószeres flakonokat, dobozokat visszavesszük, illetve, hogy a mosószeres 

flakonokat ún. regranulált műanyagból (újrahasznosított hulladék műanyagból) gyártja 

beszállítónk!



A termékeinket újrahasznosított alapanyagból gyártott műanyag kannákba 

töltjük!

A kiürült flakonokat visszavesszük és ellenőrzés után újra töltjük őket!

Ezzel a folyamattal legalább kétszer (a visszaküldések számától függően) 

sikerül a műanyagot újra használni!

A visszaküldés lehetőségei:

https://easyfresh.hu/flakon-visszakuldes/

https://easyfresh.hu/flakon-visszakuldes/


Csomagolásmentes árusítás
Termékeinket lehet csomagolásmentesen forgalmazni mivel nem 

veszélyesek az EK rendeletek szerint!

Pixis Delikát - Cegléd

Garabolyos - Szeged

EasyFreshShop - Jászberény

LEszDressz - Jászberény



https://easyfresh.hu/palyazat/

Flakon VisszaküldésFlakon visszaküldés
1.Foxpost automatába!

A foxpost automatás vásárlás során a foxposttól kapott nyitókóddal 40 napig visszaküldhetőek a flakonok. A visszaküldés során a 

flakonokat egybe kell csomagolni (nem muszáj a dobozt használni) és az automatánál a csomagfeladáson belül a visszaküldés 

menüpontot kell választani. A menüponton belül pedig azt a kódot kell használni, amivel a csomagot előzetesen átvette a foxpost

automatából. Ekkor a kód segítségével nyílni fog egy ajtó amibe akár címzés nélkül berakható a csomolás (üres flakonok, karton 

dobozok)!

A visszaküldők között minden hónapban ajándékot sorsolunk ki !

2. Átvételi pontok:

•Szegeden személyesen (email-es egyeztetés után – info@easyfresh.hu) vagy

•Mosható Pelenka Kuckó – 6721, Szeged, József Attila Sgt. 38.

•GreenyShop Öko Drogéria – 6726, Szeged, Vedres utca 13.

•Biocity Biobolt – 6722 Szeged, Mérey u. 6/c

•Garabolyos – 6724 Szeged, Jósika utca 34/A

•Cekker bolt – 4024 Debrecen, Kossuth u. 49.

•Bieco csomagolásmentes bolt – 5000 Szolnok, Szántó krt. 83.

•Dekagramm-csomagolásmentes élelmiszerüzlet – 9400 Sopron, Bánfalvi út 14.

•LeszDresz ruhabolt – 5100, Jászberény, Alsócsincsapart 1.

•Berva szórakozóhely – 5100, Jászberény, Rákóczi út 98.

•Pixis Delikát – 2700, Cegléd, Avantgarde udvar, Szabadság tér 7.

•Zöld Blokk bolt – 7632 Pécs Nagy Imre út 25

https://easyfresh.hu/palyazat/
mailto:info@easyfresh.hu
https://www.google.hu/maps/dir/Szeged,+Moshat%C3%B3+Pelenka+Kuck%C3%B3+Szeged,+J%C3%B3zsef+Attila+sgrt.+38,+6721/@46.2612926,20.1553149,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47448811e7ae6f59:0x8fa4c099bed0b9d6!2m2!1d20.1575036!2d46.2612889
https://www.google.hu/maps/dir/Szeged,+GreenyShop-%C3%96ko+Drog%C3%A9ria,+Vedres+u.+13,+6726/@46.2464417,20.1551813,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x474489bdd9167feb:0xd80b77a30bef5b1d!2m2!1d20.15737!2d46.246438
https://www.google.hu/maps/dir/Szeged,+Biocity+Biobolt+Szeged,+M%C3%A9rey+u.+6/c,+6722/@46.2557936,20.1432697,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47448873656124df:0x890afa3c82ba70f3!2m2!1d20.1454584!2d46.2557899
https://www.google.hu/maps/dir/Szeged,+Garabolyos,+J%C3%B3sika+u.+34/A,+6722/@46.2510751,20.138411,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x474489f7c4e5bd7d:0xb437fb070841e12c!2m2!1d20.1405997!2d46.2510714
https://www.google.hu/maps/place/Cekker+Bolt/@47.5299167,21.6309463,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47470e76a1fff971:0x484de99efe7a6d6e!8m2!3d47.5299131!4d21.633135
https://www.google.hu/maps/dir/Bieco+Shop,+Szolnok+Sz%C3%A1nt%C3%B3+krt.+83+f%C3%B6ldszint+2,+5000/@47.1841326,20.1837586,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x474141359ac2d5e7:0xd429869d3ba467b6!2m2!1d20.1859473!2d47.184129
https://www.google.hu/maps/dir/Sopron,+Dekagramm,+B%C3%A1nfalvi+%C3%BAt+14,+9400/@47.6863319,16.5663944,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x476c3bcc2eae92d5:0x6acd0da884f476f0!2m2!1d16.5685831!2d47.6863283
https://www.google.hu/maps/dir/J%C3%A1szber%C3%A9ny,+Als%C3%B3csincsapart+u.+1,+5100/@47.5050236,19.9075733,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4741071a3c8d061d:0x117a39ca87b3233d!2m2!1d19.909762!2d47.50502
https://www.google.hu/maps/dir/J%C3%A1szber%C3%A9ny,+Berva+S%C3%B6r%C3%B6z%C5%91+-+Terefere+2.0,+R%C3%A1k%C3%B3czi+%C3%BAt+98,+5100/@47.4955636,19.8938673,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x474107090794bd4f:0x7a0c734f3672218d!2m2!1d19.896056!2d47.49556
https://www.google.hu/maps/dir/Cegl%C3%A9d,+Pixis+Delik%C3%A1t,+Avantgarde+udvar,+Szabads%C3%A1g+t%C3%A9r+7,+2700/@47.1709865,19.7964824,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4741714381bedb61:0x525f009e4578fec4!2m2!1d19.7986711!2d47.1709829
https://www.google.hu/maps/dir/P%C3%A9cs,+Z%C3%B6ld+Blokk,+Nagy+Imre+%C3%BAt+25,+7632/@46.0398426,18.2156361,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4742b3a3edfab76d:0xfadf460019fb655c!2m2!1d18.2178248!2d46.0398389


Csak a Helyi!

Termékeinket algyői 

kézműves üzemben 

készítjük!



Családbarátság



Ellenőrzött Gazdaságból Származó Alapanyagok

Kedvező Összetétel

„Gyümölcsalapú alapanyagok”

 A Fresh termékek nem minősülnek veszélyes terméknek a 1272/2008/EK (EU

REACH) rendelet és módosításai értelmében

 A termékeink alacsony vegyianyag-tartalmúak, parabénmentesek,

formaldehid- mentesek, foszfátmentesek, enzim- és optikai fehérítőmentesek

„Nem járulunk hozzá a 

tavak, folyók 

elmocsarasodásához”

„Nem használunk 

ártalmas parabéneket”



Bőrbarátság

Facebook vélemények:

„Feleségem érzékenybőrű. Megszülettek a hármas ikreink. Ezek 

motiváltak az első termékünk, az Easy Fresh megalkotásában” –

@ Dr. Sápi András a Fresh Család megalkotója

A mosószer- sárga szuper! Érzékeny bőrű a gyermekem, eddig millió öblítés, 

bőrápoló, puhító, de mióta ezt használom, nem kell annyi, hiszen egy okot kizártam 

- mosóporok! Kipróbálom az öblítőt is ! - Valéria

„A kislányom mikor 3 hónapos lett, akkor próbáltam ki először a nanofresh

sensifresh terméket. Kisgyermekeseknek is csak ajánlani tudom!!! Helyi 

vállalkozás, magyar termék, környezetbarát és a műanyag flakonokat is 

visszaveszik! csak ajánlani tudom! Az ismerőseim is kipróbálták és nekik is 

bevált” - Renáta

„Ha szereted a vegyszermentes bőrbarát termékeket ezekben nem fogsz csalódni! 

Próbáld ki mind!” - Ilona



A Pure Fresh termékek 

bőrirritációs faktora

jóval elmarad a 

megszokott 

mosószerekétől, ennek 

egyik oka, hogy 

fenntartható 

gazdaságok farmjairól 

származó gyümölcs- és 

repce olajokból készült!



Mosipelusra is hangolva!

Bár a szennyeződésekkel nem, a bőr mellett 

a mosipelusokkal is kíméletes!



Termékeink részletesebben



Pure Fresh Család

 A Pure Fresh termékek nemminősülnek 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 amosási 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, parabénmentesek, formaldehid- mentesek, foszfátmentesek, enzim- és optikai fehérítőmentesek

 A termékek fő hatóanyaga japán cégtől származik és ECOcert tanúsítvánnyal rendelkezik

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

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

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

 A fentebbi – kímélő - tulajdonságok miatt a termékeket ajánljuk amosható 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



Pure Fresh 2in1 mosógél koncentrátum 

hipoallergén illattal/illatmentes



Pure Fresh folyékony szappanok



Easy Fresh Család

 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, parabénmentesek, formaldehid-

mentesek, foszfátmentesek, enzim- és optikai fehérítőmentesek

 Az Easy Fresh, Sensy Fresh, Nature Fresh és Dish Fresh termékek fő hatóanyaga japán

cégtől származik és ECOcert tanúsítvánnyal 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 tartósítására használják
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 bórax-szal,

egy természetben is előforduló ásvánnyal

növeltük a mosóhatást a Mountain Fresh-

ben. 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 tartósítására hasznaálják

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.



Soft Fresh – Tropical 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 Tropical öblítő a nyári

virágok, trópusi gyümölcsök 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 ml-

es mosogatószeres flakont, ezzel

megkönnyítve a mosogatást és csökkentve

a műanyag hulladékok termelését.



Easy Fresh – általános tisztítószer

Az Easy Fresh általános tisztítószert a 

környezetbarát és családbarát háztartási 

takarításokhoz (felmosás, törölgetés, 

takarítás stb.) fejlesztettük ki. Ez a 

termék is EcoCert-es alapanyagból van 

(gyümölcs alapú termék), ill. RSPO 

tanúsítvánnyal rendelkezik (azaz 

ellenőrzött gazdaságból származik - nem 

vágnak ki esőerdőket miatta) és nagyon 

finom illatú, mégis hipoallergén illattal 

ellátott termék! Színezékmentes.



Easy Fresh - behúzható hálós Ökozsák

50*30 cm

Tökéletes környezetbarát hordozója 

zöldségeknek, gyümölcsöknek, pékárunak 

ill. egyéb termékeknek is. Ezzel a 

termékkel is a környezetbarátságot, a 

műanyagok és azok hulladékainak 

háttérbeszorítását próbáljuk hangsúlyozni. 

Az Ökozsákot is kézileg készítjük, varrjuk 

és vasaljuk.



Szolgáltatások, fejlesztések



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 kapcsolatainknak 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

 Nano-Fresh

 Már kifejlesztésre került ezüst nanorészecskéket

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)


