Betterware Premium  środki czyszczące z nanotechnologią  RECENZJE
Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam w katalogu Betterware nowe
środki czyszczące Premium, zaczęłam się zastanawiać, czy za
nazwą pójdzie też ich skuteczność? Czy ich jakość też będzie
premium?
Argument pierwszy  pojemność.
Każdy z 7 nowych środków zapakowany został w butelkę o
pojemności 1 litra (inne dostępne w tradycyjnych sklepach
preparaty sprzedawane są przeważnie w opakowaniach 500 ml).
Argument drugi  koncentrat.
Płyny do podłóg to koncentraty, używa się ich naprawdę niewiele
(jedynie 3 łyżki na wiadro wody).
Argument trzeci  nanotechnologia.
Preparaty z kategorii premium zawierają w składzie
nanocząsteczki srebra. Usuwają one drobnoustroje i zostawiają
na czyszczonych powierzchniach specjalną powłokę (film), która
zapobiega powtórnemu namnażaniu się bakterii.
No dobrze, ale co z tą skutecznością? Czy produkty te
rzeczywiście są Premium?
Pierwszym środkiem, po który sięgnęłam był 
spray do
czyszczenia mebli
. W naszym wynajmowanym mieszkaniu
stoją stare, solidne, dębowe meble. Najbardziej eksploatowany
jest stół, przy którym nie tylko jemy, ale też pracujemy przy
komputerze. Przy stole tym bawi się też nasz syn, więc czasami
coś się wyleje lub pozostaną na nim ślady po długopisie i
flamastrze. W takich właśnie warunkach przetestowałam
najnowszy środek. Mebel po jednorazowym spryskaniu i
przetarciu od razu nabrał koloru, plamki i zacieki z łatwością dały
się zmyć. Powierzchnia stołu stała się gładka i śliska. Ale to, co
najbardziej mnie urzekło, to jego cudowny zapach  emanował z
mebla przez dłuższy czas.
Dwa kolejne produkty pozostawiłam do przetestowania pani,
która sprząta u mnie raz w tygodniu. Pani Luba sprząta stale ok.
20 mieszkań, gdzie ma do czynienia z różnymi preparatami,
przeważnie powszechnie dostępnymi w tradycyjnych sklepach,
więc ma naprawdę bardzo solidne i obiektywne porównanie.
Wiem od niej, że dobre preparaty ułatwiają i przyspieszają jej
pracę. Gdy środek jest kiepski, czyszczenie zajmuje jej więcej
czasu oraz powoduje frustrację i zmęczenie. Kiedy przekazałam
jej nowe produkty, z niecierpliwością czekałam więc na jej opinię.
Uniwersalny płyn do podłóg sprawdził się znakomicie! Moja
podłoga to ciemno brązowe drewno, na której doskonale widać
ewentualne zacieki czy ślady. Po wyczyszczeniu jej za pomocą
mopa (również znalezionego w katalogu Betterware) oraz płynu
Premium z nanotechnologią, podłoga prezentowała się idealnie 
błyszczała, ale co ważne nie zrobiła się bardziej śliska niż
zwykle. Nie było na niej żadnych śladów, a przepiękny zapach
rozszedł się po całym domu.
"Pani Aniu, bardzo dobry ten płyn. A jak ładnie pachnie.
Świetny!”  podsumowała pani Luba.
"To super, pani Lubo, a jak ten nowy 
spray do łazienki
?” 
spytałam.
"Bardzo dobry. Łatwo się nim myje i ma ładny zapach, taki
delikatny, nie duszący”.
I wtedy weszłam do łazienki, a tam wszystko błyszczało jak
nigdy. Umywalka, krany, kabina...
Kilka dni później postanowiłam sama wypróbować skuteczność
sprayu do łazienek
. Na szklanych szybach kabiny prysznicowej
miałam już mnóstwo białych kropek, które robią się naturalnie od
wody. Popsikałam więc powierzchnię płynem i po minucie
spłukałam prysznicem. Kropki zniknęły bez żadnego tarcia
czymkolwiek. Co ważne  spray nie ma silnego, chemicznego
zapachu. Sprzątając nim nie trzeba uciekać z
Preparat Premium z nanotechnologią do czyszczenia
piekarnika, grilla i kominków

łazienki, nie szczypie w oczy i nie powoduje kaszlu. Jest
delikatny i jednocześnie skuteczny. Jest dokładnie taki, jaki
powinien być  Premium.
Jestem zachwycona nowymi środkami Betterware Premium i z
entuzjazmem polecam je kolejnym osobom. Z zakupu
preparatów z nanotechnologią na pewno będziesz zadowolona.
Ania Nowakowska
……………………………………………………..
Dom, o który dbasz. Zapach, który pokochasz.
Pierwszym środkiem, który wypróbowałam z kategorii Premium
był 
spray do czyszczenia mebli
. Efekt przerósł moje
najśmielsze oczekiwania. Spray jest bardzo łatwy w użyciu, ma
rewelacyjny i delikatny zapach. Nie wymaga wielokrotnego
wycierania na różne sposoby. Po prostu nanosisz go na
czyszczoną powierzchnię, ścierasz i jest czysto. Co więcej,
właściwości antystatyczne tego sprayu powodują, że sprzątasz
rzadziej, bo kurz osadza się wolniej. Masz więc więcej czasu dla
siebie i dla rodziny. Gorąco polecam. Jest to jeden z
najciekawszych produktów z kategorii Betterware. Dzięki niemu
dbasz o swój dom w kategoriach Premium.
Anna Zmuda
…………………………………………………..
Bathroom Cleaner to preparat niezwykły z kilku powodów. Już
samo opakowanie przyciąga wzrok i daje jasny komunikat do
czego ten preparat służy. Po spryskaniu kabiny prysznicowej,
fug i umywalki pozytywnie się zaskoczyłam  płyn niemal od razu
zaczął rozpuszczać brud!
Po wyschnięciu umytych powierzchni nie było śladu zacieków,
czy innych mankamentów. Sam blask i bezpieczeństwo higieny,
gdyż aktywne cząsteczki srebra zawarte w preparacie działają
bakteriobójczo.
Ostatnia rzecz to bardzo przyjemny i świeży zapach. Polecam
serdecznie preparat Premium do czyszczenia łazienek. Sięgnij
po ultranowoczesną technologię i uczyń swoje sprzątanie
łatwiejszym.
Aleksandra Latos
…………………………………………………
Jak każda kobieta uwielbiam kiedy mój dom lśni czystością.
Niestety, niektóre formy zabrudzeń bywają trudne do usunięcia.
Śmiałam się zawsze kiedy ktoś mówił mi, że próbował uporać się
z zabrudzeniami typu: rdza, kamień, czy pleśń. Do czasu, gdy
skorzystałam z nanotechnologii.
Wykorzystane w środkach czystości aktywne cząsteczki srebra
potrafią zdziałać naprawdę cuda. Kiedy spotkałam się z tym
preparatem pomyślałam "a co mi tam szkodzi, cena jest
przystępna, spróbuję". Efekt jaki uzyskałam przeszedł moje
najśmielsze
oczekiwania.
Preparat

Premium
z
nanotechnologią do łazienek jest naprawdę niesamowity!
Pierwszy raz w życiu odkryłam tak skuteczny, wydajny i łatwy w
stosowaniu środek. Wystarczyło, że spryskałam kabinę
prysznicową, płytki na ścianie oraz podłogę, odczekałam 2
minuty i z łatwością pozbyłam się tak uciążliwych do tej pory
zabrudzeń jak: zapleśniałe fugi, rdza, kamień i inne silne
zabrudzenia.
Ewa Jaraczewska

Polecam każdemu, ponieważ:
1. Środek ma bardzo silne działanie,
2. Skutecznie czyści sadzę,
3. Nie wymaga szorowania,
4. Nie powoduje smug,
5. Wnika w trudno dostępne miejsca,
6. Nadaje połysk
Marta Daniluk
………………………………………………...
Spray z nanotechnologią do piekarników i grilla
Piekę, smażę, wciąż grilluję,
Wędzę, duszę i gotuję.
Środków do czyszczenia mnóstwo,
Lecz w działaniu – wręcz ubóstwo!
W TV kuszą reklamami,
Zresztą dobrze wiecie sami!
Skutecznością zawiedziona,
Bo ma kuchnia niezmieniona.
Przypalone ruszty, garnki,
I to nawet dobrej marki!
Nagle słyszę doniesienie,
Jest preparat! Błysk! Olśnienie!
PREMIUM z nanotechnologią!
Cząstki srebra mi pomogą?
Przystępuję do czyszczenia,
Moja kuchnia w mig się zmienia!
Doczyściłam ruszty z grilla,
Zeszła na to jedna chwila!
Błyszczą formy i patelnie,
PREMIUM dalej czyści dzielnie!
Pójdą w kąt jego rywale,
Będzie gościł u mnie stale!
Wypróbujcie radzę skromnie,
Zadowoli Was ogromnie!
Niedowiarkom fotkę cykam,
Spójrzcie sami, a ja zmykam!
Anna KotułaRoman
……………………………………………………
Warto zwrócić uwagę na 
płyn do mycia łazienek
. Osobiście
zawsze mam problem z domyciem kabiny prysznicowej z
zacieków wody i mydła. Jak inne kobiety nie przepadam za
szorowaniem i drapaniem. Dzięki produktowi PremiumNano
problem z zaciekami to już przeszłość. Spryskałam kabinę,
przetarłam ściereczką i spłukałam wodą. Efekt niesamowity.
Tego samego płynu użyłam do usunięcia kamienia i rdzy.
Sprawdził się fenomenalnie. Doskonale wyczyścił niedostępne
miejsca w baterii. Nie pozostawił zacieków tylko doskonale
nabłyszczył powierzchnie. Myślę, że nikt z nas nie lubi tracić
czasu na sprzątanie, polerowanie czy szorowanie. Produkty z
nowej linii firmy Betterware mają ułatwić nam sprzątanie. To
właśnie robią.
Katarzyna Szewczuk

Nowy 
spray do mycia szyb i luster z nanotechnologią jest
wprost rewelacyjny. Wspaniale czyści i usuwa smugi. Posiada
bardzo przyjemny i zarazem delikatny zapach. Jest przy tym
bardzo wydajny i trzeba naprawdę uważać, by nie zużyć go za
szybko. Znakomicie sprawdza się przy myciu luster, którym
nadaje kryształowy blask. Czyściłem nim także różne inne
gładkie powierzchnie w domu i także na nich sprawdził się
doskonale. Do tego nanocząsteczki srebra w składzie 
skuteczne przeciwdziałanie namnażaniu się drobnoustrojów.
Każdemu polecam produkty Premium.
Michał Zmuda
………………………………………………………
Zaciekawiona produktami premium postanowiłam sprawdzić ich
skuteczność. Na pierwszy ogień poszedł 
płyn do mycia
łazienek
. Wypróbowałam go do czyszczenia sanitariatów,
prysznica, glazury i byłam bardzo zaskoczona. Doskonale
poradził sobie z zabrudzeniami, a płytki nabrały delikatnego
połysku. Moja łazienka wyglądała jak nowa, a całe sprzątanie
było wręcz przyjemnością, ponieważ płyn posiada przyjemny i
świeży zapach. Ponadto zdziwiła mnie jego wydajność.
Wysprzątałam całą łazienkę, a płynu w butelce prawie nie ubyło.
Teraz polecam ten środek wszystkim swoim koleżankom.
Przekonałam się o jego skuteczności i wiem, że warto go kupić.
Krystyna Olender
…………………………………………………..
Spray do piekarników i grilla.
Rewelacyjny produkt nie tylko do piekarnika czy kominków, ja
użyłam go do rusztu. Spryskałam nim całość i odczekałam
kilkanaście minut. Tłuszcz się rozpuścił. Usunęłam go bez
większego problemu. Produkt z nieco silniejszym zapachem niż
pozostałe produkty z tej kategorii, jednak nie na tyle mocnym,
aby przeszkadzało to w użyciu. Polecam.
„Aby codzienne obowiązki stały się Twoją przyjemnością…”
Katarzyna Szewczuk
…………………………………………………………
Spray z nanotechnologią do mycia szyb.
Nie wytrzymałam. Połowa lutego, a ja umyłam cztery okna, w
tym jedno balkonowe. Szybko, bez wysiłku, skutecznie.
Rzeczywiście – zero smug. Framugi białe, bez wieloletnich plam
„nie do wyczyszczenia”. Płynu w butelce ubyło niewiele.
Niepotrzebne rękawiczki, miły zapach. Wypróbowałam też na
lustrach ze skutkiem absolutnie zachwycającym. Jak mogłabym
nie polecać 
tego preparatu
?!
Maria LiskiewiczGrabowska
…………………………………………………………………….
Betterware Premium Nano do grilla, piekarnika i kominków
sprawdził się w mojej kuchni rewelacyjnie. Produkt bardzo silny
dlatego na pewno należy go używać w rękawiczkach. Po
spryskaniu piekarnika odczekałam dłuższą chwilę, gdyż
piekarnik jak widać na załączonych zdjęciach był mocno
zabrudzony i przypalony. Przy standardowym czyszczeniu
wystarczy produkt użyć raz. Przy zabrudzeniach długotrwałych
takich jak moje, czyszczenie należało powtórzyć. Nie mniej
jednak wart jest swojej ceny. Doskonale poradził sobie z
przypaleniami oraz tłuszczem. Polecam każdemu, kto podobnie
jak ja nie lubi spędzać czasu na kuchennych porządkach.
Magdalena Szewczuk

