
Natural Hygiene Products

Bitkisel Esaslı
Doğal Temizlik Ürünleri 



E M TE  M E ABE

Faber Kimya ve İlaç, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez unsuru 
olan hijyenin sağlanması konusunda; Endüstriel ürün imalatı ve 
buna bağlı olarak teknik hizmetler sunmak üzere, 1 4 yılında 
uzman kimya mühendisleri tarafından kurulmuş, İstanbul      
merkezli üretici bir firmadır. 

İstanbul Tuzla Deri Organize Sanayi bölgesinde halen 6000 m2 
alana sahip tesislerinde, üretimine devam etmektedir.

Faber Kimya ve İlaç, 200  yılında yurt içi ve yurt dışından gelen 
talepler doğrultusunda, gıda işletmeleri için doğal temizlik  
ürünlerinin üretim ve pazarlamasına başlamıştır.

Dr. Faber  markası altında, alkolsüz el hijyeni ürünün,  A -GE 
çalışmaları ve Ege Üniversitesi mikrobiyolojik test onayı sonrasında 
üretim ve pazarlamasına devam etmiştir.

İşinde uzman kimyagerleri ve geçmişten gelen tecrübesiyle, 2013 
yılında Natureks Hijyen Ürünleri  firmasını kurarak, Faber Naturex 
markası ile talepleri karşılamaya devam etmiştir. İslami şartlar 
çerçevesinde; insan, çevre ve doğaya zarar vermeyen helal   
ürünler üreten ve gerçek anlamda Helal Sertifikasına sahip bir 
kuruluştur.

Türkiye de ilk defa, gıda işletmelerine ve evde kullanım temizlik 
ürünlerine helal sertifikası alan firmadır.

Üretiminde kullandığı hammaddeler insan, hayvan, bitki ve çevre 
sağlığına zarar vermeyen tamamen bitkisel esaslı  organik mad-
delerden oluşmaktadır.

Ürünlerimiz; ISO 001 2000/14000 2004 , OHSAS 1 001 , 
Toplam Kalite Güvencesi ile belgelendirilmiş olup, Gimdes Helal 
Sertifikası ve Sağlık Bakanlığı Üretim İzin uhsatına sahip    
tesislerimizde üretilmektedir.

F OM PAST TO P ESENT FABE ..
Faber Chemicals and Medicine is a producer company located 
in İstanbul which was founded by expert chemical engineers in 
1 4 in order to provide hygiene which was an important 
compund of a health life, produce industrial products and 
technical services related to those.

It s still been going on production in its 6000 m2 plant located 
in İstanbul Tuzla Leather Industrial Area.

Faber Chemicals and Medicine, started production and      
marketing of natural cleanaing products for food industry in 
200 , regarding to the demands of domestic and international 
customers. 

In the name of Dr. Faber  brand, it has gone on production 
and marketing of alcohol free hand hygiene after D studies 
and microbiological test confirmation of Ege niversity
It s still been going on satisfying the demands in the name of 

Faber Naturex Brand, after Naturex Hygiene Products had 
been founded with its professional chemists and experience 
came from the past. By considering the Islamic Conditions, it s 
a corporation which produces products never give harm to 
either humans, environment or nature and also has the real 
Halal Certificate. It s the first company owned the Halal 
Certificate for the cleaning products used in Food Industry and 
daily purposes at home. 

The raw materials used in production consist of herbal based 
organic agents which never give harm to either humans, 
animals, plants or environment. Our products are certified by 
ISO 001 2000/14000 2004 , OHSAS 1 001  Total uality 

Assurance and are produced in plant which has the needed 
permission for production taken from the Ministry of Health 
and also which has the Gimdes Halal Certificate. 
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Naturex HAND F AM / El Temizleme K p

Kişisel Bakım /  Personal Hygiene

- Melisa ve iğde esansiyel yağları sayesinde cildi besler nem 
dengesini yeniden kazandırır. 
- İğde yağı kuru ve çatlamış cildi yoğun bir şekilde 
nemlendirerek onarır. 
- Köpük yapıcı aparatı ile ekonomik kullanım sağlar. 
- Hijyenik ve etkin temizlik sağlar. 
-Kolay durulama sonrasında elinizde hoş bir koku bırakır.
-Doğada tamamen çözünür.

Ürün Bileşimi : Hindistan cevizinden elde edilen temizleyici, 
bitkisel gliserin, melisa ve iğde yağı ekstraktı.

Ürün Kodu         /       Ambalaj Tipi       /      Koli İçi Adeti
FN 545 – 035              350 ml Valfli                  24 Adet
FN 545 – 5                     5 L Bidon                      4 Adet
FN 545 – 20                 20 L Bidon                      1 Adet

Melisa & deli Bitkisel 
El Temizleme ü ü

-Herbal based formula hygienic hand cleaner. Derived from 
essential oils of melissa and eleagnus.
-It nourishs the skin and restores moisture balance.
-With foaming feature, it ensures economical use. 
-Suitable for skin pH, contains natural moisturizer, does 
wash out easily and leaves a nice fragrance.
-Biodegradable in nature. It’s friendly with the nature.

Composition: Cleaner derived from coconut oil, herbal 
glycerin, lavender and vanilla oil extract.

Product Code      /       Packing Info      /          Items in the box
FN 545 – 035               350 ml Valve                           24 Items
FN 545 – 5                     5 L      Drum                            4 Items
FN 545 – 20                 20 L      Drum                            1 Item

- Lavanta ve Vanilya esansiyel yağları sayesinde cildi besler 
nem dengesini yeniden kazandırır. 
- Lavanta yağı kuru ve çatlamış cildi yoğun bir şekilde 
nemlendirerek onarır. 
- Köpük yapıcı aparatı ile ekonomik kullanım sağlar. 
- Hijyenik ve etkin temizlik sağlar. 
-Kolay durulama sonrasında elinizde hoş bir koku bırakır.
-Doğada tamamen çözünür.

Ürün Bileşimi : Hindistan cevizinden elde edilen temizleyici, 
bitkisel gliserin, lavanta ve vanilya yağı ekstraktı.

Ürün Kodu         /       Ambalaj Tipi       /      Koli İçi Adeti
FN 518 – 035              350 ml Valfli                24 Adet
FN 518 – 5                     5 L Bidon                    4  Adet
FN 518 – 20                 20 L Bidon                    1 Adet

-Herbal based formula hygienic hand cleaner. Derived from 
essential oils of lavender and vanilla. 
- It nourishs the skin and restores moisture balance.
-With foaming feature, it ensures economical use.
-Suitable for skin pH, contains natural moisturizer is wased 
out easily and leaves out nice fragrance.
-Biodegradable in nature. It’s friendly with the nature.

Composition: Cleaner derived from coconut oil, vegetable 
glycerin, lavender and vanilla oil extract.

Product Code      /      Packing Info      /      Items in the box
FN 518 – 035              350 ml Valve                      24  Items
FN 518 – 5                     5 L   Drum                          4  Items
FN 518 – 20                 20 L   Drum                          1  Item

Herbal Based oamin  Hand oa  
ith Melissa & Elea n s

350 ml
   

5 L.

La anta & anilyalı Bitkisel 
El Temizleme ü ü

Herbal Based oamin  Hand oa  
ith a ender and anilla 

350 ml
   

5 L.
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Naturex HAND S AP / Sı ı El Sa unu

Kişisel Hijyen / Personal Hygiene

-Bitkisel esaslı formülü ile el temizliğinde hijyen sağlar. 
-Portakal  Avokado esansiyel yağlarından elde edilen 
fitosetiküller sayesinde cildi besler ve nem dengesini 
yeniden kazandırır. 
-Ellerinizi besler, cildi tahriş etmez, kurutmaz ve yumuşak 
tutar. Kolay durulama sonrasında elinizde hoş bir koku 
bırakır. 
- zel Ambalajı ile yeterli ve doğru oranda ürün kullanmanızı sağlar. 

Ürün Bileşimi : Hindistan cevizi yağından elde edilmiş 
temizleyici, bitkisel gliserin, yabanmersini, akçaağaç, 
limon ve portakal özleri içerir.

Ürün Kodu       /           Ambalaj Tipi      /          Koli İçi Adeti
FN 440 – 01                   125 ml  işe                     48   Adet
FN 440 – 05                   500 ml  Valfli                    24  Adet
FN 440 – 1                        1 L  Valfli                        16  Adet
FN 440 – 5                        5 L  Bidon                         4  Adet
FN 440 – 20                    20 L  Bidon                         1  Adet

ortakal e A okadol  Bitkisel ı ı El ab n

-Herbal based formula ensures hygiene in hand cleaning.
-The most important feature of the product is that it is more 
intense than the products in the market and it is fully natural.
-Suitable for skin pH, contains natural moisturizer, does not 
irritate, does  not dry out and keeps soft the skin.
-Contains no petrochemical ingredients, has no carcinoge-
nic effects. 
-Biodegradable in nature. It’s friendly with the nature.

Composition: Cleaners made of coconut oils natural 
moisturizers, orange and avocado oil extract. It contains 
blueberry, sugar maple and sugar cane extracts.

Product Code     /          Packing Info      /      Items in the box
FN 440 – 01                   125 ml  Bottle                 48  Items 
FN 440 – 05                   500 ml  Valve                   24  Items 
FN 440 – 1                        1 L Valve                        16  Items 
FN 440 – 5                        5 L  Drum                        4  Items
FN 440 – 20                    20 L Drum                         1  Item

Herbal Based i id Hand oa  ith ran e and A ocado

1 L
   

5 L
   

-Bitkisel esaslı formülü ile el temizliğinde hijyen sağlar. 
-Melisa  İğde esansiyel yağlarından elde edilen fitosetikül-
ler sayesinde cildi besler nem dengesini yeniden kazandırır.
-Ellerinizi besler, cildi tahriş etmez, kurutmaz ve yumuşak 
tutar. Kolay durulama sonrasında elinizde hoş bir koku 
bırakır. 
- zel Ambalajı ile yeterli ve doğru oranda ürün kullanmanızı sağlar. 

Ürün Bileşimi : Hindistan cevizi yağından elde edilmiş 
temizleyici, bitkisel gliserin, yabanmersini, akçaağaç, 
melisa ve iğde özleri içerir.

Ürün Kodu      /       Ambalaj Tipi        /      Koli İçi Adeti
FN 450 – 01              125 ml işe                  48 Adet
FN 450 – 05               500 ml Valfli               24 Adet
FN 450 – 1                 1 L Valfli                      16 Adet
FN 450 – 5                  5 L Bidon                     4 Adet
FN 450 – 20              20 L Bidon                     1  Adet

Melisa e deli Bitkisel ı ı El ab n

-Herbal based formula ensures hygiene in hand cleaning.
-The most important feature of the product is that it is more 
intense than the products in the market and it is fully natural.
-Suitable for skin pH, contains natural moisturizer, does not 
irritate, does  not dry out and keeps soft the skin.
-Contains no petrochemical ingredients, has no carcinoge-
nic effects. 
-Biodegradable in nature. It’s friendly with the nature.

Composition: Cleaners made of coconut oils natural 
moisturizers, melissa and eleagnus oils extract. It contains 
blueberry, sugar maple and sugar cane extracts.

Product Code     /          Packing Info      /        Items in the box
FN 450 – 01                   125 ml  Bottle                   48  Items 
FN 450 – 05                   500 ml  Valve                     24  Items 
FN 450 – 1                        1 L  Valve                         16  Items 
FN 450 – 5                        5 L   Drum                         4  Items
FN 450 – 20                    20 L   Drum                         1  Item

Herbal Based i id Hand oa  ith Melissa & Elea n s

1 L
   

5 L
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Naturex REFRESHA R / Sa  Şampuanı

-It’s used for cleaning and maintanence of non-breathing, 
sun less hair.
-Valuable oils included vitalize the hair skin and makes the 
hair follice stronger. 
-It helps the treatment of rash and scurf as controling the 
oilbalance of hair skin. 
-It provides the hair to be brushed without any corrosion. 
-It gives volume vitalization and plenitude to the hair hence 
the first application.
-It leaves a good smell after application.
-Biodegredable in nature. It’s friendly with nature. 

Composition: Cleaner made of coconut oil, herbal glycerin, 
herbal complex Blueberry, sugar cane, sugar maple, orange 
and lemon extracts

Product Code      /          Packing Info      /        Items in the box
FN 529 – 01                    125 ml Bottle                    16  Items 
FN 529 – 04                    400 ml Bottle                    24  Items 

Herbal Based Hair ham oo 
or Co ered  nless Hair

-Bitkisel esaslı formülü sayesinde saç bakımı ve temizliğinde kullanılır
-Bal ve süt özlerinin aktif içeriğinde bulunan doğal AHA  lar 
sayesinde ölü derinin atılmasına yardımcı olur. 
-Saçı ve saç derisini besler, hücrelerin yenilenmesini 
hızlandırır, nem dengesini yeniden kazandırır, saçlarınıza 
doğal bir bakım uygulayarak onarımına yardımcı olur. 
- ıkama sonrası saçlarınızda hoş bir koku bırakır, canlılık ve 
hacim verir. 
-Vitamin katkılı bitki ekstraktları sayesinde saç kökünün 
güçlenmesini sağlar, saç dökülmesini engeller. umuşak ve 
pürüzsüz bir his bırakır.

Ürün Bileşimi : Hindistan cevizi yağından elde edilmiş 
temizleyici, bitkisel gliserin, bal ve süt özü ekstraktı, 
yabanmersini, akçaağaç, limon ve portakal özleri içerir.

Ürün Kodu          /         Ambalaj Tipi      /   Koli  İçi Adeti
FN 509 – 01                   125 ml İşe               48  Adet
FN 509 – 04                   400 ml işe               24  Adet
FN 509 – 5                      5  L  Bidon                  4  Adet

Ballı & ütlü Bitkisel Esaslı a  am anı
-With its herbal based formula, it is used in hair and body 
care and cleaning.
-Through the essential oils of caramel and cinnamon 
nourishes the hair and head skin, restores the moisture 
balance, helps repairing your hair, and leaves a pleasant 
fragrance after washing. 
-The most important feature of the product is that it 
contains no petroleum-derived ingredients or carcinogens 
and it is suitable for skin health. 
-It contains natural moisturizers, softens the hair and skin.
-Biodegradable in nature. It’s friendly with the nature.

Composition: Herbal based natural surfactants, Natural 
Moisturizers,honey and milk. Blueberry, sugar cane, sugar 
maple, orange and lemon extracts

Product Code   /          Packing Info       /      Items in the box
FN 509 – 01                   125 ml Bottle                 48 Items 
FN 509 – 04                   400 ml Bottle                 24 Items 
FN 509 – 5                        5  L  Drum                     4 Items

Herbal Based Hair & Body ham oo ith Honey & Milk

-Bitkisel esaslı formülü sayesinde hava almayan, güneş 
görmeyen saçların temizlik ve bakımında kullanılır.
-İçindeki değerli yağlar saç derinizi canlandırır ve saç 
köklerini güçlendirir.
-Saç derisinin yağ dengesini kontrol ederek kaşıntı ve kepek 
tedavisine yardımcı olur.
-Saçlarınızı yıpratmadan ve koparmadan tarama yapmanızı sağlar.
-İlk kullanımdan itibaren gözle görülür bir farkla saçınıza 
canlılık ve hacim verir. 
- ıkama sonrası saçlarınızda hoş bir koku bırakır.

Ürün Bileşimi : Hindistan cevizi yağından elde edilmiş 
temizleyici bitkisel gliserin,bitki kompleksi yabanmersini, 
akçaağaç, limon ve portakal özleri içerir.

Ürün Kodu      /       Ambalaj Tipi       /      Koli İçi Adeti
FN 529 – 01              125 ml ise                      16 Adet
FN 529 – 04              400 ml işe                      24 Adet

a alı  üne  rmeyen a lar i in 
Bitkisel Esaslı a  am anı

400 ml
   

400 ml
   

5 L
   

Kişisel Bakım /  Personal Hygiene
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Mutfak Hijyeni / Kitchen Hygiene

Naturex TR  P ER / Bula ık Makinası Yıkama Ta le

Naturex R NSE / Bula ık Makinası Sı ı Bula ık Parla cısı

-Oksijen bazlı boraks ve doğal kompleks yapıcı malzemeler 
sayesinde kalıcı parlaklık sağlayan, su yumuşatma özellikli 
konsantre bir bulaşık temizleme ürünüdür. 
- ıkama, kireç çözücü ve parlatıcı özelliklerini bir arada 
barındırır ayrıca parlatıcı ve kireç çözücü kullanmanıza 
gerek kalmaz. 
-Bardak, tabak, çatal, kaşık vb. malzemeleri çizmez, 
matlaştırmaz, karartmaz. 
-Makina ömrünü ve performansını arttırır.

Ürün Bileşimi : Palm ağacı tohumu ve Hindistan cevizinden 
elde edilen temizleyici, Boraks, limon tuzu özlü sodyum                                     
sitrat  , soda, karbonatlar, silikat, oksijen bazlı ağartıcı, 

eolit, Limon kabuğu aroması.

Ürün Kodu        /       Ambalaj Tipi        /        Koli İçi Adeti
FN 521 - 003           30’lu tablet Kutu                 16   Adet
FN 521 - 125         125’lik tablet Kutu                  8   Adet

B la ık Makinası Yıkama Tableti

-It is a concentrated Oxygen-based dishwasher tablet detergent
-It does not cause scratching, blackening and matting of 
kitchenware such as glasses, plates, forks, spoons, etc. 
There is no need to use polishing and descaling agents. 
-Completely soluble in water, increases the life and perfor-
mance of the machine.  It ensures permanent brightness 
and does not cause calcification, no need to use descaling 
agents. It is effective in removing tannin stains such as tea, 
coffee and fruit juice. It eliminates bad odors in the machine with 
its pleasant lemon fragrance.
-Biodegradable in nature. It’s friendly with the nature.
 
Composition: Oxygen-based bleach, sodium citrate citric 
acid extract , soda, carbonate, silica, borax, nonionic 
surfactants. Natural lemon skin oils.

Product Code    /          Packing  Info     /     Items in the box
FN 521 - 003                  30 tablets                           16 Items
FN 521 - 125                 125 tablets                            8 Items

ish asher Tablets

30 Tablet   

-Bitkisel esaslı formülü ile bulaşık makinelerinde yıkama 
deterjanının yanında organik parlatıcı olarak kullanılır.
-Bulaşık makinesinde yıkanan cam, metal ve porselen 
bulaşıklarınızın üzerindeki birikintileri nötralize ederek 
lekesiz pırıl pırıl parlamasını ve hızlı kurumasını sağlar.
-Her türlü su sertliğinde kullanılabilir, Makinenin kireç 
birikimini önler, ağır kokuları giderir.
-Doğada tamamen çözünür.

Ürün Bileşimi: Patates, mısır ve hindistan cevizinden elde 
edilmiş temizleyici, limon tuzu sitrik asit

Ürün Kodu     /     Ambalaj Tipi      /    Koli İçi Adeti
FN 088-1               1 L işe                      16 Adet

B la ık Makineleri i in ı ı arlatıcı

-It’s used besides the washing detergent in dish washing 
machines with its herbal based formula. 
-It provides the products made from glass, porcelain and 
metal to be shined and dried uickly. 
-As neutralizing the collections on the dishes washed in 
machine, it prevents any residue to be left on and provides 
heygienic wash. 
-It prevents lime to be collection, removes bad smell and 
never causes tarnishing. 
-Biodegrable in nature. It’s friendly with the nature.
Composition: Cleaner made of potatoes, corn, coconut and 
citric acid. 

Product Code    /         Packing  Info     /     Items in the box
FN 088-1                         1 L Bottle                      16 Items

insin  Aid or ish asher

1 L   
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6

Naturex L D D SH / Sı ı Bula ık Temizleyici

Naturex P DER D SH / Toz Bula ık Temizleyici

Mutfak Hijyeni / Kitchen Hygiene 

-Bitkisel esaslı doğal yüzey aktif maddeler sayesinde 
donmuş  yağ ve kuru yemek artıklarını her türlü su sertliğinde 
çözerek temizler. 
-Bulaşık makinesinde yıkanan bardak, tabak, çatal, kaşık vb. 
malzemeleri matlaştırmaz, karartmaz.
-Doğada tamamen çözünür.

Ürün Bileşimi : eker ve palm yağından elde edilmiş 
temizleyici, bitkisel yağlı sabun.

Ürün Kodu    /     Ambalaj Tipi     /     Koli İçi Adeti
FN 520 – 1             1 L   işe                    16 Adet
FN 520 – 5             5 L   Bidon                   4 Adet
FN 520 – 20         20 L   Bidon                   1 Adet

Bitkisel Esaslı B la ık Makine ı ı eterjanı

-Herbal based organic li uid dishwasher detergent. With 
natural herbal based surfactants, it solves frozen fats and 
dried food residues and ensures hygiene. 
-It is effective in removing tannin stains such as tea, coffee and 
fruit juice.
-It removes any bad odors from the dishwasher. It does not 
cause calcification.
-It does not cause scratching, tarnishing of kitchen wares such 
as glasses, plates, forks, spoons, etc. 
-Biodegradable in nature. It’s friendly with nature.
Composition: Cleaner made from sugar and palm oil, soap 
with herbal oil, lemon skin extract. 
Product Code    /    Packing Info   /  Items in the box
FN 520 – 1                 1 L   Bottle              16 Items
FN 520 – 5                 5 L   Drum                 4 Items
FN 520 – 20              20L   Drum                 1 Item                 

Herbal Based ish asher i id

-Boraks ve doğal komplex yapıcı maddeler sayesinde 
bardak, tabak, çatal, kaşık vb.malzemeleri çizmeden, 
matlaştırmadan etkin temizlik yapmanızı sağlar. 
-Bitkisel esaslı doğal yüzey aktif maddeler sayesinde 
donmuş yağ ve kuru yemek artıklarını çözer, hijyen sağlar. 
-Doğada tamamen çözünür.

Ürün Bileşimi :  Palm ağacı tohumu ve hindistan cevizinden 
elde edilen temizleyici, boraks, limon tuzu özlü sodyum                                                               
sitrat , soda, karbonatlar, silikat, oksijen bazlı ağartıcı, 
zeolit, limon kabuğu aroması

Ürün Kodu    /      Ambalaj Tipi      /        Koli İçi Adeti
FN 510 – 1              1 Kg işe                         16 Adet

Bitkisel Esaslı Toz B la ık Makine eterjanı

-It’s a herbal based and organic powder dish washer 
cleaner. 
-It contains borax and natural complex constructive agents 
and it’s concentrated. 
-It never causes tarnishing and blinding on glasses, plates, 
spoons, forks.
-Through herbal based natural active agents, it dissolves 
hard frozen oil and food residue. 
-It has a good effect on removing dirts such as tea, coffee, 
juice etc. 
-It removes bad smell may be occured through its aroma 
extracted from natural lemon skin.
-Biodegradable in nature. It’s friendly with nature.

Composition: Cleaner made from Palm tree seed, coconut, 
borax, sodium sitrate, soda, carbonate, cilicate, oxygen 
based bleach, zeolite, lemon skin aroma. 

Product Code   /   Packing Info    /        Items in the box
FN 510 – 1              1 Kg Bottle                    16 Items

Herbal Based o dered ish asher eter ent

1 L
   

1 Kg   



Mutfak Hijyeni / Kitchen Hygiene 
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Naturex DR. FABER / Alkolsüz Hijyenik El Temizleyici

Naturex HAND D SH / Elde Bula ık Temizleyici

-With its herbal based formula, it is used for manual 
dishwashing. 
-With high amount of surfactants, it cleans stubborn frozen 
oil stains and dirt cleans without leaving a trace.
-Due to extra natural moisturizers and glycerin it contains 
and adjusted pH, it does not irritate, does not dry and 
softens the hands.
-With its aroma of natural lemon skin, it leaves a pleasant 
fragrance and removes food odors.
-With its stable foam, it is possible to wash more and easier to rinse
-Biodegradable in nature. It’s friendly with nature.

Composition:  Cleaners made of potatos, corn, coconut 
herbal glycerin, natural lemon skin oils.

Product Code   /         Packing Info       /    Items in the box
FN 512 – 1                    1 L   Bottle                    16  Items
FN 512 – 5                    5 L   Drum                       4  Items
FN 512 – 20                20 L   Drum                       1  Item

Herbal Based Hand Dishwashing Liquid

1 L   

- akın temasın olduğu toplu yaşam alanlarında bulaşıcı 
hastalıkların temas yoluyla geçmesini engeller. 
-Riskli gördüğünüz  ve ellerinizin temas ettiği yerlerde 
hijyenik temizlik sağlar.
- El hijyeni dışında; koltuk altı ve ayak kokularını giderir. 
- üksek ve hızlı hijyenik temizlik sağlar. 
-Parfüm içermediği için alerji ve egzama gibi etkileri yoktur.

Ürün Bileşimi : Organik hijyenik temizleyiciler, Bitkisel 
gliserin PH: 5,50-6,00

Ürün Kodu       /       Ambalaj Tipi      /   Koli İçi Adeti
FN 470 – 01              100 ml Sprey             48 Adet
FN 470 – 1                    1 L   Valfli               16 Adet
FN 470 – 5                    5 L   Bidon                4 Adet
FN 470 – 20                20 L   Bidon                1 Adet

Bitkisel Hijyenik El Temizleyici
-It prevents infectious diseases, to be transfered between 
humans in collective living areas and provides hand hygiene 
in areas where human health is important. 
-It doesn’t contain any alcohol. 
-It also removes bad smells in armpits besides providing 
hand hygiene. 
-It doesn’t have ant bad effects such as allergy and eczema 
because it doesn’t involve any perfume.
-Biodegradable in nature. It’s friendly with the nature.

Composition: Organic hygienic cleaners and herbal 
glycerine, pH: 5.50-6.00

Product Code   /       Packing Info     /     Items in the box
FN 470 – 01              100 ml Spray                    48  Items
FN 470 – 1                    1L     Valve                    16  Items
FN 470 – 5                    5 L    Drum                     4  Items
FN 470 – 20                20 L   Drum                      1  Item
 

Alcohol Free Hygienic Hand Cleaner

1 L   

-Bitkisel esaslı güçlü konsantre formülü ile elde bulaşık 
temizliğinde kullanılır. Etkin temizlik, hoş koku ve parlaklık 
sağlar. İnatçı donmuş yağları, kirleri kalıntı bırakmadan 
temizler.
-İçerdiği ekstra doğal nemlendiriciler ve cilde uyumlu pH 
sayesinde elleri tahriş etmez, kurutmaz ve yumuşaklık verir. 
-Kararlı köpüğü sayesinde daha fazla yıkama yapar kolay 
durulanır.
-Doğada tamamen çözünür.

Ürün Bileşimi : Patates, mısır ve hindistan cevizinden elde 
edilmiş temizleyici, bitkisel gliserin, limon kabuğu aroması.

Ürün Kodu        /        Ambalaj Tipi         /        Koli İçi Adeti
FN 512 – 1                    1 L   işe                          16 Adet
FN 512 – 5                    5 L   Bidon                        4  Adet
FN 512 – 20                20 L   Bidon                        1  Adet

Bitkisel Esaslı Elde B la ık eterjanı



amaşır Hijyeni / Laundry Hygiene
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1 L   

Naturex L D MAT C / Sı ı Çama ır Temizleyici

- amaşır makinelerinde kullanıma uygun, bitkisel esaslı 
konsantre ana yıkama maddesidir.
-Kirleri ve lekeleri kolayca çıkarır çamaşırları yıpratmaz, 
hiçbir kalıntı bırakmaz, suda tamamen çözünür. 
-Renkli, siyah ve beyaz çamaşırlarda kullanıma uygundur. 
- amaşırlarınızda pamuksu bir yumuşaklık sağlar ayrıca bir 
yumuşatıcı kullanmanıza gerek yoktur.
-Doğada tamamen çözünür.  

Ürün Bileşimi : eker ve palm yağından elde edilmiş 
temizleyici, bitkisel yağlı sabun, limon kabuğu aroması.

Ürün Kodu       /       Ambalaj Tipi      /        Koli İçi Adeti
FN 516 – 1                    1 L işe                         16 Adet
FN 516 – 5                    5 L Bidon                        4  Adet

Bitkisel Esaslı ı ı ama ır eterjanı

-Herbal based concentrated main washing agent proper to 
be used in washing machines.
-Easily removes dirt and stains and does not corrode 
laundry, as it does not contain any petroleum-derived 
substances, leaves no residue on clothes and is fully soluble 
in water. Thus, it does not cause cancer. It can be safely 
used by people with sensitive skin.
-It brings a cotton-like softness to your laundry so there’s 
no need to use any extra softener. 
-Though its aroma of natural lemon skin, it leaves a pleasant 
fragrance and removes food odors.
-Biodegradable in nature. It’s friendly with the nature.

Composition: Cleaner made of sugar and plam oil, herbal 
based soap and lemon skin aroma.

Product Code   /    Packing Info  /  Items in thebox
FN 516 – 1                1 L Bottle                      16 Items 
FN 516 – 5                5 L Drum                         4 Items  

Herbal Based Liquid Laundry Detergent

Naturex P DER MAT C / Toz Çama ır Temizleyici

- amaşır makinelerinde kullanıma uygun, bitkisel esaslı 
konsantre toz ana yıkama maddesidir. 
-Boraks ve aktif oksijen içeren maddeler kirleri ve lekeleri 
kolayca çıkarır. 
-Suda tamamen çözünür, çamaşırlarda kalıntı bırakmaz. 
-Renkli, siyah ve beyaz çamaşırlarda kullanıma uygundur. 
- amaşırlarınızda pamuksu bir yumuşaklık sağlar ayrıca bir 
yumuşatıcı kullanmanıza gerek yoktur.
-Doğal içeriği sayesinde, hassas cilde sahip olanlarda ve 
bebek çamaşırlarında güvenle kullanabilirsiniz. 

Ürün Bileşimi : Palm ağacı tohumu ve Hindistan cevizinden 
elde edilen temizleyici, Boraks, Zeolit, Bitkisel sabun tozu, 
Oksijen bazlı ağartıcı, Soda, Karbonat, Limon kabuğu 
aroması

Ürün Kodu       /        Ürün Ambalajı     /        Koli İçi Adeti
FN 309 – 1,4               1,4 Kg  Kutu                     8  Adet
FN 309 – 5                     5  Kg Kova                     4  Adet
FN 309 – 20              20  Kg Ambalaj                  1  Adet

Bitkisel Esaslı Toz ama ır eterjanı

-Herbal based ultra-concentrated main washing agent 
proper to be used in washing machines.
-Easily removes dirt and stains and does not corrode 
laundry, as it does not contain any petroleum-derived 
substances, leaves no residue on clothes and is fully soluble 
in water. Thus, it does not cause cancer. It can be safely used 
by people with sensitive skin.
-Proper to be used for white and colored laundry and it 
prevents graying of laundry. 
-It brings a cotton-like softness to your laundry. No need to 
use any extra softener. 
-Biodegradable in nature.It’s friendly with the nature.

Composition: Cleaner made from Palm tree and coconut 
seed, , borax, zeolite,Herbal soap powder, soda, carbonate, 
oxygen based bleach, , lemon skin aroma. 

Product Code   /        Packing Info         /      Items in the box
FN 309 – 1,4              1,4 Kg Box                           8 Items
FN 309 – 5                    5 Kg Bucket                      4 Items
FN 309 – 20               20  Kg Packing                    1 Item

Herbal Based Powdered Laundry Detergent

1,4 Kg   



Naturex OXY POWDER / Toz Leke Sökücü

Naturex Y L D / Sı ı Leke S k c

amaşır Hijyeni / Laundry Hygiene 

1 Kg
   

1 L
   

-Herbal based ultra-concentrated high-performance 
powdered stain remover with active oxygen. Proper to be 
used for in washing machines.
-It increases the washing strength of the main powdered 
detergent and removes stains. 
-It removes tough stains and oils with active oxygen, can be 
used to improve the efficiency of main washing agent. 
-Due to its natural ingredients, it can be safely used by 
people with sensitive skin and on baby laundry.
-With its aroma of natural lemon skin, it leaves a pleasant fragrance.
-Biodegradable in nature. It’s friendly with nature.

Composition: Oxygen-based bleach, Plant-based natural 
surfactants, Soda and borax. Natural lemon skin aroma.

Product Code   /      Packing Info   /      Items in the box
FN 310 – 1                 1 Kg Bottle                16 Items 
FN 310 – 5                 5 Kg Drum                  4  Items
FN 310 – 20             20 Kg Drum                  1  Item
 

Herbal Based o dered tain emo er

-Bitkisel esaslı aktif maddeler ve aktif oksijen içeren leke 
sökücü özellikli yardımcı sıvı yıkama ürünüdür. 
-Aktif oksijen sayesinde zorlu lekeleri ve yağları temizler. 
- amaşır makinelerinde kullanıma uygundur.
-Doğal içeriği sayesinde hassas cilde sahip olan kişilerin 
çamaşırlarında ve bebek çamaşırlarında güvenle kullanabilirsiniz.
-Doğada tamamen çözünür. 

Ürün Bileşimi : Oksijen bazlı ağartıcı, hindistan cevizi 
özünden elde edilmiş temizleyici, limon kabuğu aroması 

Ürün Kodu       /       Ambalaj Tipi      /       Koli İçi Adeti
FN 51  – 1                   1 L işe                      16 Adet
FN 517 – 5                   5 L Bidon                     4 Adet
FN 517 – 20               20 L Bidon                     1 Adet

Bitkisel Esaslı ikit eke kücü

-It’s an auxiliary washing agent includes herbal based active 
agents and active oxygen, capable of removing dirt. 
-Active oxygen removes hard dirt, oil and can be used in 
order to inrease the effectivity of main washing agent. 
-Because of its natural content it can be safely used for 
sensitive skinned people’s and babies’  clothes safely. 
-It leaves a good smell with its aroma extracted from natural 
lemon skin.
-Biodegradable in nature. It’s friendly to environment.
Composition: Oxygen based bleach, Cleaner made from 
coconut.natural lemon skin aroma.

Product Code   /     Packing Info   /     Items in the box
FN 517 – 1                 1 L  Bottle                 16 Items  
FN 517 – 5                 5 L  Drum                   4  Items
FN 517 – 20               20 L Drum                   1 Item
 

Herbal Based i id tain emo er

-Bitkisel esaslı ve aktif oksijenli yüksek performansa sahip 
ultra konsantre toz leke sökücüdür.
-Boraks ve doğal komplex yapıcı maddeler içerir. Ana 
yıkama toz deterjanın yıkama gücünü artırarak zorlu lekeleri 
çıkarır. 
-Aktif oksijen sayesinde zorlu lekeleri ve yağları temizler. 
-Doğal içeriği sayesinde hassas cilde sahip olan kişilerin 
çamaşırlarında ve bebek çamaşırlarında güvenle kullanabilirsiniz.
-Doğada tamamen çözünür. 

Ürün Bileşimi: Oksijen bazlı ağartıcı, palm ağacı tohumundan 
elde edilen temizleyici, boraks, soda, karbonat, limon 
kabuğu aroması. 

Ürün Kodu      /       Ambalaj Tipi       /      Koli İçi Adeti
FN 310 – 1                 1 Kg işe                      16 Adet
FN 310 – 5                 5 Kg Bidon                     4 Adet
FN 310 – 20             20 Kg Bidon                     1 Adet

Bitkisel Esaslı Toz eke kücü

9
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Genel Temizlik / General Purposed Cleaning 

750 ml
   

-Bitkisel esaslı formulü ile günlük temizliklerde; zemin, 
duvar, kalebodur, koridor, laminat parke gibi her türlü ıslak 
zemine yerleşmiş kir ve lekeleri kolayca temizler, parlatır, 
hijyen sağlar.
-Doğal çiçek özlerinden elde edilmiş formülü sayesinde
kötü kokuları ortadan kaldırır; kalıcı hoş bir koku bırakır.

Ürün Bileşimi : Patates, mısır ve hindistan cevizinden elde 
edilmiş temizleyici ve limon kabuğu aroması.

Ürün Kodu   /     Ambalaj Tipi    /      Koli İçi Adeti
FN 515-075       750 ml Sprey               12  Adet
FN 515-1              1 L  işe                     16  Adet
FN 515-5              5 L  Bidon                    4  Adet

Bitkisel Esaslı enel Yüzey Temizleyici

-With its herbal based formula, it easily removes dirt and 
stains on floors, polishes the surfaces and ensures hygiene.
-In daily cleaning, it is ideal for all wet surfaces such as 
floors, walls, tiles, hallway, laminate flooring, etc.
-Practical to use, easy to rinse, leaves no residue. 
-With its aroma of natural flower extracts, it removes bad 
odors, leaves a persistent, pleasant fragrance.
-Biodegradable in nature. It’s friendly with the nature.

Composition:  Cleaner made of sugar and palm oil, 
natural lemon skin aroma.

Product Code   /   Packaging Info   /     Items in thebox
FN 515-075            750 ml Spray               12 Items
FN 515-1                1 L        Bottle              16  Items
FN 515-5                5 L        Drum                 4  Items

Herbal Based M lti r osed r ace Cleaner

750 ml
   

Mul  Cleaner S RFACE / enel Y zey Temizleyici

Mul  Cleaner LASS / Cam Temizleme Maddesi

-Bitkisel esaslı formülü ile tüm parlak ve cam yüzeylerde 
mükemmel temizlik, parlaklık sağlar.
- zel sıvı formülü ile yüzeyleri çizmez, iz ve leke bırakmaz, 
matlaştırmaz, hemen kurur.
-İçerdiği propan-ol sayesinde cam yüzeylerde bir film 
tabakası oluşturarak lekeleri çabuk çözer, yüzeyi parlak 
gösterir ve durulama gerektirmez.
-Doğada tamamen çözünür.

Ürün Bileşimi : İzopropil alkol, Hindistan cevizinden elde 
edilmiş temizleyici, limon kabuğu aroması.

Ürün Kodu           /       Ambalaj Tipi      /   Koli İçi Adeti
FN 201-075                      750 ml                   12 Adet

 Ekstra ar ümlü Cam Temizleyici

-With it’s plant based formula, it provides excellent cleaning 
and shine on glass surfaces. 
-It does not leave scratch marks on and it dries very quickly. 
-It removes dirts and stains straight away and there is no 
need to rinse.
-Biodegradable in nature. It’s friendly with the nature.

Composition: Isopropyl alcohol, coconut oil based cleaner, 
lemon aroma derived from lemon skin.

Product Code   /   Packaging Info   /   Items in the box
FN 201-075                   750 ml                     12 Items

lass cleaner ith e tra ar me
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Mul  Cleaner DERZ / Kire  e Pas S k c

-Bitkisel asitler ve sirke esaslı özel formülü sayesinde 
derzlerde ve metal yüzeylerde zamanla oluşan kireç ve pas 
lekelerini  matlaştırmadan etkili bir şekilde temizler.
-Doğal limon kabuğundan elde edilmiş formülü ile kötü 
kokuları ortadan kaldırır ; Kalıcı hoş bir koku bırakır.
-Doğada tamamen çözünür.

Ürün Bileşimi : Patates, mısır ve hindistan cevizinden elde 
edilmiş temizleyici, limon tuzu sitrik asit , limon kabuğu 
aroması

Ürün Kodu    /     Ürün Ambalajı     /      Koli İçi Adeti
FN 308-0 5          50 ml Sprey                   12 Adet
FN 308-1               1 L        işe                     16 Adet
FN 308-5               5 L        işe                       4 Adet

Bitkisel Esaslı erz & ire  Temizleyici

-It provides high performance in cleaning the lime and rust 
composed on metal surfaces in time through its special 
formula including vinegar and herbal acids.
-It restores the original appearance of the joints.
-It does not cause deformation and corrosion and can be 
used safely on metal parts.
-It eliminates bad odors with its natural lemon aroma 
derived from lemon skin and It leaves a persistent, pleasant 
fragrance.
-Biodegradable in nature. It’s friendly with the nature.

Composition: Cleaner made of sugar and palm oil, vinegar 
and lemon acids natural lemon skin aroma. 

Product Code   /   Packaging Info   /     Items in the box
FN 308-0 5            50 ml Spray                  12 Items
FN 308-1                  1 L  Bottle                     16 Items
FN 308-5                  5 L  Drum                       4 Items

Herbal Based ime & st ol ent

750 ml
   

- Bitkisel esaslı formula sayesinde banyoda oluşan kireç, pas 
ve sabun kalıntılarını kolayca çözer. 
- Metal aksamları parlatır. 
- Duşa kabin, küvet, lavabo,batarya, fayans, mermer vb. tüm 
ıslak yüzeylerin temizliğinde etkili sonuç elde edilir.
- Konsantre bir üründür ve doğada biyolojik olarak çözülür.

Ürün Bileşimi : Patates, mısır ve hindistan cevizinden elde 
edilmiş temizleyici, sirke asidi, limon tuzu sitrik asit , 
limon kabuğu aroması.

Ürün Kodu    /     Ambalaj Tipi    /    Koli İçi Adeti
FN 514-0 5         50 ml Sprey             12 Adet
FN 514-1                1 L  işe                   16 Adet
FN 514-5                5 L Bidon                   4 Adet

Mul  Cleaner P ER / Banyo & C Temizleyici
Bitkisel Esaslı Banyo & C Temizleyici

-Besides the vinegar and lemon acid included, it provides an 
extra ordinary cleaning through high performed herbal 
active agents. 
-Within its special formula including vinegar, it’s a herbal 
friend of yours in bathrooms and WC.
-It’s very easy to rinse and it never leaves any residue. 
-It provides good result in cleaning of any type of wet 
surfaces such as shower cabin, bathtube, lavatory, battery, 
tile, marble. 
- ou can feel deep cleaning with its vinegar based smell. 
-Biodegrable in nature. It’s friendly with the nature.

Composition: Cleaner made of sugar and palm oil, vinegar 
and lemon acids, natural lemon skin aroma. 

Product Code   /     Packing Info    /  Items in the box
FN 514-0 5            50 ml Spray             12 Items
FN 514-1                   1 L Bottle                16 Items
FN 514-5                   5 L  Drum                  4 Items

Herbal Based a atory Bathroom & C Cleaner

750 ml
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Naturex EN S FT / Ya  & Kir Temizleyici

-Mutfaklarda yağ ve isin karışmasıyla ekipmanların dış 
yüzeyinde birikmiş normal deterjanlarla ovalanarak fırçalansa 
bile temizlenemeyen yoğun kirler için geliştirilmiş, bitkisel 
esaslı yağ ve kir temizleyicisidir. 
-İçerdiği doğal koruyucular sayesinde paslanmaz ekipman-
ların kararmasını önler.
-Doğada tamamen çözünür.

Ürün Bileşimi :  Palm ağacı tohumu, patates, mısır ve 
hindistan cevizinden elde edilmiş temizleyici,  silikat, 
limon kabuğu aroması.

Ürün Kodu       /      Ambalaj Tipi      /    Koli İçi Adeti
FN 513 – 0 5          50 ml Sprey              12 Adet
FN 513 - 1                  1 L işe                    16 Adet
FN 513 – 5                  5 L  Bidon                  4 Adet

Bitkisel Esaslı Ya  & ir Temizleyici

-It is a herbal based oil and dirt cleaner developed for 
cleaning intense dirt accumulated on outer surfaces of 
kitchen e uipment with mixing of oil and soot, which is 
difficult to clean with regular detergents even by rubbing 
with brush.
-It is aromatized with the essence of lemon skin and leaves 
a pleasant flagrance after cleaning. 
-Biodegradable in nature. It’ friendly with the nature.

Composition: Palm herbal based surfactants, potatoes, 
corn, coconut, silicate and lemon skin aroma.

Product Code   /    Packing Info    /  Items in the box
FN 513 – 0 5          50 ml Spray              12  Items 
FN 513 - 1                1 L Bottle                   16  Items 
FN 513 – 5               5 L  Drum                     4  Items

Herbal Based il & irt emo er

Mul  Cleaner D / A ap Y zey Temizleyici

-Bitkisel esaslı formülü ile ahşaplarınızda oluşan her türlü 
kir ve lekeyi matlaştırmadan temizler ve koruma sağlar. 
-Mutfak dolapları, parkeler ve diğer ahşap yüzeylerde 
güvenle kullanılır.
- zel formulü sayesinde ahşap yüzeylerinize parlaklık verir, 
hoş bir koku bırakır.
-Doğada tamamen çözünür.

Ürün Bileşimi : eker ve palm yağından elde edilmiş 
temizleyici, bitkisel yağ bazlı sabun, çiçek özlü aroma.

Ürün Kodu    /     Ürün Ambalajı     /      Koli İçi Adeti
FN 202 - 0 5        50 ml Sprey                 12  Adet
FN 202  - 5               5L Bidon                       4  Adet

Yo n ar ümlü Ah a  Yüzey Temizleyici

-It cleans and protects wooden surfaces, provides mainta-
nence of them and it doesn’t need to be rinsed. 
-It can be used safely in kitchen cabinets, hardwooden and 
other wooden surfaces. 
-It removes any type of dirt without giving any harm to 
wooden surfaces It leaves out shine and pleasant parfume.
on surfaces.
-Biodegradable in nature. It’ friendly with the nature.

Composition: Cleaner made of sugar and plam oil, herbal 
based soap and flower essenced aroma.

Product Code   /       Packing Info       /    Items in the box
FN 202 - 0 5            50 ml  Spray                  12 Items
FN 202- 5                     5L  Drum                        4 Items

ntense er med ood r ace Cleaner

750 ml
   

750 ml
   



-Bitkisel asitler ve sirke esaslı özel formülü sayesinde 
derzlerde ve metal yüzeylerde zamanla oluşan kireç ve pas 
lekelerini  matlaştırmadan etkili bir şekilde temizler.
-Doğal limon kabuğundan elde edilmiş formülü ile kötü 
kokuları ortadan kaldırır ; Kalıcı hoş bir koku bırakır.
-Doğada tamamen çözünür.

Ürün Bileşimi : Patates, mısır ve hindistan cevizinden elde 
edilmiş temizleyici, limon tuzu sitrik asit , limon kabuğu 
aroması

Ürün Kodu    /     Ürün Ambalajı     /      Koli İçi Adeti
FN 308-0 5          50 ml Sprey                   12 Adet
FN 308-1               1 L        işe                     16 Adet
FN 308-5               5 L        işe                       4 Adet

Genel Temizlik / General Purposed Cleaning 
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Naturex R M FRESH / Salon & da Par m

-Bitkisel esaslı formülü ile istenmeyen kötü kokuları 
ortamdan uzaklaştırarak kalıcı ve hoş bir koku bırakır.
-Otel, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, cafe, 
restaurant, sağlık merkezleri, vb. kokunun önem kazandığı 
mek nlarda kullanılan, salon ve oda parfümüdür. 
-Kolay kullanıma sahip ekonomik bir üründür. İtici gaz 
içermeyen doğal ürün olup insan ve çevre sağlığına uygundur.
-Doğada tamamen çözünür.

Ürün Bileşimi :  Doğal çiçek özlerinden elde edilmiş aroma,
İzopropil alkol.

Ürün Kodu        /     Ambalaj Tipi      /    Koli İçi Adeti
FN 203 – 01           100 ml  Sprey                16 Adet
FN 203 – 05            500 ml Sprey                12 Adet
FN 203 – 5                5 L  Bidon                     4  Adet

-Bitkisel esaslı formülü ile istenmeyen kötü kokuları 
ortamdan uzaklaştırarak kalıcı ve hoş bir koku bırakır.
-Otel, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, cafe, 
restaurant, sağlık merkezleri, vb. kokunun önem kazandığı 
mek nlarda kullanılan, salon ve oda parfümüdür. 
-Kolay kullanıma sahip ekonomik bir üründür. İtici gaz 
içermeyen doğal ürün olup insan ve çevre sağlığına uygundur.
-Doğada tamamen çözünür.

Ürün Bileşimi : Doğal çiçek özlerinden elde edilmiş aroma, 
İzopropil alkol.

Ürün Kodu      /        Ambalaj   Tipi        /        Koli İçi Adeti
FN 086 – 01              100 ml Sprey                     16 Adet
FN 086 – 05              500 ml Sprey                     12 Adet
FN 086 – 5                   5 L  Bidon                         4 Adet

Bitkisel Esaslı alon e da ar ümü 
a anta & anilya

Herbal Based Air reshener 
a ander & anilla

-With it’s herbal based formula it gets rid of the unwelcomed 
odours from the environment and leaves surroundings 
smelling fresh.
-It is widely used in houses, hotels, cafe, restaurants and in 
health clinics. It is a natural product and does not contain 
any  harmful gases aganist to health.
-Biodegredable in nature. It’s friendly with the nature.

Composition: Lavander  Vanilla extracts aroma, isopropyl 
alcohol 

Product Code      /   Packing Info      /     Items in the box
FN 203 – 01             100 ml  Spray               16  Items
FN 203 – 05             500 ml  Spray               12  Items
FN 203 – 5                  5 L Drum                     4   Items

-With it’s herbal based formula it gets rid of unwelcomed
odours from the environment and leaves out fresh smell
on surroundings 
-It is widely used in houses, hotels, cafe, restaurants and in 
health clinics. It is a natural product and does not contain 
any harmful gases aganist to health.
-Biodegredable in nature. It’s friendly with nature.

Composition:Flower extracts aroma, isopropyl alcohol.

Product Code      /     Packing Info      /     Items in the box
FN 086 – 01               100 ml Spray                     16 Items
FN 086 – 05               500 ml Spray                     12 Items
FN 086 – 5                   5 L  Drum                          4 Items

Bitkisel Esaslı alon e da ar ümü
izli Bah e

Herbal Based Air reshener 
ecret arden

500 ml
   

500 ml
   



Endüstriyel Hijyen / Industrial Hygiene

Naturex PER  / Sı ı Hijyenik Temizleme Maddesi

Naturex F  / Toz Hijyenik Temizleme Maddesi

-It’s effectiveness has been approved on pored surfaces, 
high level of dirtness, hard water and even in low 
temperature.
-It provides cleaning with acidic and oxidizing effect and 
with high level of surfactants included.
-It’s a consantrated product which solution of 1   shows its 
effect in 5-10 minutes. Only single application is enough to 
clean surface e uipments. 
 -Solution of 1   has no harm on skin and eyes. It’s an 
environment friendly product and non toxic. 
-Biodegredable in nature. It’s friendly with the nature.

Composition: Organic apple and lemon acids, herbal based 
natural surfactants, peroxygen compounds 

Product Code   /           Packing Info       /    Items in the box
FN 522 – 5                    5 Kg   Bucket                  4  Items
FN 522 – 20                20 Kg  Packing                 1  Item

M lti r osed o der Cleanin  A ent 
ncl din  Acti e y en

5 Kg

- zellikle gıda ve sağlık sektöründe, fabrikalar, üretim 
alanları, toplu taşıma araçları vb. yerlerde; zemin, yüzey ve 
ekipmanların hijyenik temizliği için kullanılmaktadır.
-Içme suyu, gıda ve meşrubat endüstrisi, hayvan çiftlikleri ve
balık yetişticiliği, soğutma kuleleri, klima ve yüzme 
havuzlarında kullanıma uygundur.
-Renksiz, kokusuz olması ve kalıntı bırakmaması, doğada
parçalanabilir özelliği ile çevre dostu olması, ürünün diğer 
önemli avantajlardır.

Ürün Bileşimi : Aktif oksijen içeren  bileşikler.

Ürün Kodu      /        Ambalaj   Tipi        /       Koli İçi Adeti
FN 523 – 5                   5 L Bidon                         4 Adet
FN 523 – 20               20 L Bidon                         1 Adet

Akti  ksijen eren ı ı Hijyenik Temizleme Maddesi

-It’s used especially in food  health sector and also for 
hygienic cleaning of grounds and surfaces in crowded 
places such as; public transportation vehicles, factories, 
production areas. 
-It’s proper to be used in drinking water, food and juice 
industry, animal and fish farms, cooling towers, air conditions 
and swimming pools. 
-Another important advantage of the product is, to be
non smelled and non coloured, leaving no residue. 
-Biodegredable in nature. It’s friendly with the nature.

Composition: Clenaing Agents With Active Oxygen 

Product Code   /     Packing Info     /     Items in the box
FN 523 – 5                   5 L Drum                    4 Items
FN 523 – 20               20 L Drum                    1 Item

i id Cleanin  ncl din  Acti e y en 

5 L

- üzey, ekipman,hava ve su sistemleri için çok amaçlı 
bitkisel hijyenik temizleme maddesidir.
-İçeriğindeki aktif oksijen ve yüzey aktif maddeler sayesinde 
yüzeylerde ve ekipmanlarda hijyen sağlar.
-Konsantre bir üründür, 1’lik solüsyonu 5 – 10 dakikada 
etkisini gösterir. 
-Toksik değildir. Gıda, sağlık ve veterinerlik sektörlerinde 
güvenle kullanılır.
-İnsanlara, hayvanlara ve çevreye dost ekolojik üründür. 
-Korozif değildir, leke yapmaz ve kalıntı bırakmaz.

Ürün Bileşimi : Organik elma ve Limon  asitleri ,peroksijen  
bileşikleri ve bitkisel esaslı aktif madde.

Ürün Kodu      /        Ambalaj   Tipi        /        Koli İçi Adeti
FN 522 – 5                   5 Kg Kova                         4 Adet
FN 522 – 20              20 Kg Ambalaj                    1 Adet

Akti  ksijen eren enel Ama lı 
Hijyenik Toz Temizleme Maddesi

5 Kg

- üzey, ekipman,hava ve su sistemleri için çok amaçlı 
bitkisel hijyenik temizleme maddesidir.
-İçeriğindeki aktif oksijen ve yüzey aktif maddeler sayesinde 
yüzeylerde ve ekipmanlarda hijyen sağlar.
-Konsantre bir üründür, 1’lik solüsyonu 5 – 10 dakikada 
etkisini gösterir. 
-Toksik değildir. Gıda, sağlık ve veterinerlik sektörlerinde 
güvenle kullanılır.
-İnsanlara, hayvanlara ve çevreye dost ekolojik üründür. 
-Korozif değildir, leke yapmaz ve kalıntı bırakmaz.

- zellikle gıda ve sağlık sektöründe, fabrikalar, üretim 
alanları, toplu taşıma araçları vb. yerlerde; zemin, yüzey ve 
ekipmanların hijyenik temizliği için kullanılmaktadır.
-Içme suyu, gıda ve meşrubat endüstrisi, hayvan çiftlikleri ve
balık yetişticiliği, soğutma kuleleri, klima ve yüzme 
havuzlarında kullanıma uygundur.
-Renksiz, kokusuz olması ve kalıntı bırakmaması, doğada
parçalanabilir özelliği ile çevre dostu olması, ürünün diğer 
önemli avantajlardır.

Ürün Bileşimi : 
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Naturex ALCA CIP / Alkali CIP Temizleyici 

Naturex ACIDIC CIP / Asidic CIP Temizleyici

Endüstriyel Hijyen / Industrial Hygiene

-Gıda sektöründe özellikle ağır kir ve yağların bulunduğu kapalı 
sistemler için geliştirilmiş borular, tankerler, tanklar, pastörizatör  
alkali CIP temizliğinde kullanılmaktadır.
-Isıtmalı ve ısıtmasız kapalı sistem ekipman kirleri için ideal bir 
temizleyicidir.
-Bekletme ve karıştırma tanklarında ve diğer ekipmanların 
temizliğinde kullanıma uygundur.
-İçeriğinde bulunan bitkisel esaslı yüzey aktif maddeler sayesinde 
protein parçalama özelliğine sahip olması temizleme avantajı sağlamaktadır
- anmış yağ ve ağır kirleri çözme özelliğine sahiptir.

Ürün Bileşimi :  Silikat, karbonat, patates, mısır ve hindistan 
cevizinden elde edilmiş temizleyici
Ürün Kodu       /      Ambalaj Tipi      /   Koli İçi Adeti
FN 526 – 5                 5 L Bidon                  4 Adet
FN 526 – 20               20 L Bidon                1 Adet

Alkali Makina & Ekipman CIP Temizleyici

-It’s developed for alcaly CIP cleaning of closed systems such as 
tubes, tanks, pastorizors in which there’s hard dirt and oil in Food Sector
-It’s an ideal cleaner for heated and non heated closed system 
e uipments. 
-It’s proper to be used in remaining and mixture tanks and also for 
cleaning of other e uipments. 
Being capable of disposing protein provides the advantage of 
cleaning through its herbal based surfactants. 
-It’s also capable of burned oil and hard dirts. 
-It’s an ecenomical product and proper to be used with e uipments 
provide circulation by dosaging pumps.

Composition: Sİlicates, carbonate, cleaner made of potatoes, 
corn and coconut. 

Product Code    /    Packing Info   /    Items in the box
FN 526 – 5                 5 L   Drum                 4 Items
FN 526 – 20             20 L   Drum                 1 Item

Alcaly Machine & Equipment CIP Cleaner

5 L   

-Süt sanayi işletmelerindeki süt taşları ve su sertliğinden kaynaklanan 
birikintilerin temizliğinde kullanılan asidik bir üründür.
-Sıcak asidik yıkamalar, alkali yıkamanın ardındaki durulama 
sonrası düzenli olarak uygulanmalıdır.
-Ürün içeriğinde bulunan bitkisel esaslı doğal yüzey aktif maddeler 
ve asidik maddeler, inorganik mineral kalıntılarını kolayca 
temizleme ve pas çözme özelliğine sahiptir.
-Dozaj pompa sirkülasyon sağlayan ekipmanlar ile kullanıma 
uygundur.
-İçerdiği inhibitörler paslanmaz ekipmanların kararmasını önler.
-Kokusuzdur. Gıda üretim ekipmanları ve yüzeylerinde kullanılabilir. 

Ürün Bileşimi : Limon ve elma asitleri, patates, mısır ve hindistan 
cevizinden elde edilmiş temizleyici.

Ürün Kodu    /      Ambalaj Tipi      /        Koli İçi Adeti
FN 525 – 5               5 L Bidon                         4 Adet
FN 525 – 20           20 L Bidon                         1 Adet

Asidik Makine & Ekipman CIP Temizleyici

-It’s developed for alcaly CIP cleaning of closed systems such as 
tubes, tanks, pastorizors in which there’s hard dirt and oil in Food Sector
-It’s an ideal cleaner for heated and non heated closed system 
e uipments. 
-It’s proper to be used in remaining and mixture tanks and also for 
cleaning of other e uipments. 
-Being capable of disposing protein provides the advantage of 
cleaning through its herbal based surfactants. 
-It’s also capable of burned oil and hard dirts. 
-It’s an ecenomical product and proper to be used with e uipments 
provide circulation by dosaging pumps.
-It doesn’t remain any water residue on stainless metal and 
galvanize surfaces and leaves shine on to the surface. 

Composition: Lemon and apple acids, cleaner made of potatoes, 
corn and coconut. 

Product Code   /   Packing Info    /        Items in the box
FN 525 – 5               5 L Drum                         4 Items
FN 525 – 20           20 L Drum                         1 Item

Acidic Machine & Equipment CIP Cleaner 

5 L
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Endüstriyel Hijyen / Industrial Hygiene

Acidex Acisept DZ 21 / Alkol Bazlı El Hijyeni

Naturex PERFECT DEZ / Hijyenik Temizleme Maddesi

-It’s used in any type of indoor  outdoor surface needed in 
plants. 
-It’s a concentrated product developed for food, animal 
breeding and health sectors. 
-It’s used in food production areas, surfaces, walls, gorunds, 
e uipments and sensitive metals such as aluminium and 
galvanize. 
-It provides hygiene as it’s poured into hygienic door mats.

Composition: Isoprophyl Alcohol, Organic Cleaners. 

Product Code   /        Packing Info       /    Items in the box
FN 524 – 5                    5 L Drum                        4 Items
FN 524 – 20                20 L Drum                        1 Item

Ground & Surface Hygienic Cleaning Agent

-Alkol içeren bitkisel esaslı anti bakteriyel el temizleyicisidir.
-Sağlık ve ilaç sektörü, hastane, klinik, hasta muayene, acil 
müdahale üniteleri, fabrikalar, gıda üretim yerleri, okul, 
restoran, otel, veteriner sektörü vb. gibi mekanlardaki 
personelin ellerinde hijyen amaçlı kullanılan antibakteriyel 
etkili temizleme maddesidir. 
-Elleri korur ve nemlendirici ihtiva eder.
-Sulandırılmadan kullanılır. aklaşık 3-5 ml ürün alınır; el ve 
bileklere yayılarak 30 saniye süresince ovuşturularak 
kurutulur.

- Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık kurumundan Biyosidal 
ürün ruhsatlıdır. 

Ürün Bileşimi : 0 İzopropil alkol, Bitkisel gliserin

Ürün Kodu       /       Ambalaj Tipi      /   Koli İçi Adeti

Alkol Bazlı Antibakteriyel El Hijyeni

-It’s a herbal hand cleaner includes natural alcohol.
-It’s a cleaning agent with antibacterial effect used in order 
to provide hygiene in hands of staff work in health and 
pharm sectors, hospitals, emergency clinics, plants, food 
production plants, schools, restaurants, hotels and veteri-
nary sectors.
-It includes moisturizer and protects the hands.

-It has got biocidal permit given by Ministry of Health 
General Directorate For Pharmaceuticals And Pharmacy.

Composition: 0  Isoprophyl Alcohol, Herbal Glycerin. 

Product Code   /     Packaging Info     /     Items in the box
FK 10  – 1                           1 L Bottle                         16 Items
FK 10  – 5                           5 L Drum                           4 Items
FK 10  – 20                        20 L Drum                          1 Item

Alcohol Based Antibactarial Hand Cleaner

-İşletmelerde ihtiyaç duyulan her türlü iç ve dış yüzeyin 
temizliğinde kullanılır.
-Gıda, Hayvancılık ve Sağlık sektörü için geliştirilmiş 
konsantre bir üründür.
-Gıda üretim alanlarında yüzey, duvar, zemin ve hassas 
metallerden alüminyum, galvaniz vb.  yapılmış alet ve 
ekipmanların temizliğinde kullanılır.
-Üretim alanı girişlerindeki hijyenik paspaslara emdirilerek 
hijyen sağlar.

Ürün Bileşimi : İzopropil alkol, Organik temizleyiciler.

Ürün Kodu       /       Ambalaj Tipi      /   Koli İçi Adeti
FN 524 – 5                   5 L Bidon                   4 Adet
FN 524 – 20               20 L Bidon                   1 Adet

Yer & Yüzey Hijyenik Temizleme Maddesi

1 L   

20 L / 5 L / 1 L

-İşletmelerde ihtiyaç duyulan her türlü iç ve dış yüzeyin 
temizliğinde kullanılır.
-Gıda, Hayvancılık ve Sağlık sektörü için geliştirilmiş 
konsantre bir üründür.
-Gıda üretim alanlarında yüzey, duvar, zemin ve hassas 
metallerden alüminyum, galvaniz vb.  yapılmış alet ve 
ekipmanların temizliğinde kullanılır.
-Üretim alanı girişlerindeki hijyenik paspaslara emdirilerek 
hijyen sağlar.

Ürün Bileşimi : 

Ürün Kodu       /       Ambalaj Tipi      /   Koli İçi Adeti1 L
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