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Schoonmaakmiddelen, een schone zaak?
Zeker niet, want ieder jaar spoelen we met z’n allen miljoenen liters aan chemische
schoonmaakmiddelen door de gootsteen. Lege verpakkingen gooien we bovendien
regelmatig in de vuilnisemmer. Ook de fabrieken die al deze producten voor ons
maken, doen het milieu geen goed.
In ons huishouden zullen we nog verantwoordelijker met het milieu moeten leren omgaan
willen we de aarde voor ons nageslacht schoonhouden. Dat vereist een andere manier van
denken, en dus een andere manier van doen!
Het kan ook anders!
De ontwikkelingen in de vezelindustrie hebben het gebruik van chemische schoonmaakmiddelen vrijwel overbodig gemaakt. Met het schoonmaaksysteem van Groene Beer
en VIP kunt u in en om het huis grondig, goedkoop, snel, gemakkelijk en milieuvriendelijk schoonmaken.

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

Schoonmaken met Groene Beer-VIP alles voor in en om het huis!
Ons schoonmaaksysteem reinigt met uitsluitend water. Met doeken of wanten kunnen
vervuilde oppervlakken eenvoudig schoongemaakt worden. Alleen voor zwaar vervuilde oppervlakken voegt u slechts enkele druppels ontvetter toe. Deze ontvetter,
op basis van citroenextract, bestaat uit plantaardige, volledig afbreekbare grondstoffen. Dit geldt eveneens voor de ontkalker, die veilig gebruikt kan worden voor alle te
verwijderen kalkresten. De textielreiniger die u voor al uw textiel kunt gebruiken en de
sanitairreiniger die onmisbaar is voor o.a. uw toilet.
Alle wanten en doeken zijn vervaardigd van een uniek hoogwaardig soort weefsel dat
uit ontelbaar dicht op elkaar gepakte, actieve vezels bestaat. De vezels hebben een
diepschoonmakende borstelende werking. De vezel borstelt vuil en vet los en neemt
dit direct op. Uiteraard heeft u dan ook minder bacteriën in huis. Bij het uitspoelen
wordt het vuil en vet weer losgelaten. Alle producten gaan zeer lang mee en daarnaast
zijn de producten 100% veilig voor mens en dier.
Groene Beer -VIP staat voor de nieuwste,innovatieve hoogstaande producten en
methoden en dat uitsluitend met een klein beetje water!

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

DE 6 G’S
Goedkoper;
Gemiddeld besteedt een Nederlands
gezin per jaar zo’n 400 Euro* aan
schoonmaakmiddelen. Door de lange
levensduur en doordat u minder producten voor de gehele schoonmaak
nodig heeft kunt u met Groene Beer
hierop enor besparen.
Gemakkelijker en sneller;
Met onze producten maakt u professioneel schoon. Professionele glazenwassers bijvoorbeeld gebruiken ons
raamsysteem omdat het snel, goed
en gemakkelijk werkt.
Garantie;
U heeft de garantie dat u werkt met
een eerlijk en betrouwbaar product
dat reeds in duizenden huishoudens
wordt gebruikt. Daarnaast heeft u
één jaar garantie op alle wanten en
doeken en drie jaar garantie op alle
systemen. Bij normaal gebruik gaan
de meeste (bodem) doeken zeer lang
(vaak wel 3 -10 jaar) mee. Reden
waarom winkels als Hema en Blokker
deze kwaliteit niet eens willen verkopen.

	
  

	
  

Gezonder;
Zonder gebruik te hoeven maken
van chemische schoonmaakmiddelen geven alle producten een beter
resultaat. Dit is uiteraard gezonder
om mee te werken. Onze Bodemdoek
stof bijvoorbeeld trekt alle stof aan
en vermindert de kans op allergische
reacties door rondzwevend stof (bijv.
bij astmapatiënten).
Geen giftige chemicaliën;
Werken met Groene Beer is absoluut
veilig in de buurt van kinderen. Alle
producten zijn bijna volledig afbreekbaar in de natuur. Dus voor een leefbare toekomst is het goed om met
Groene Beer te werken.
Geen verspilling van water;
Bijna niet te geloven maar met
onze
sproeiflacon
in
combinatie met de doeken bespaart u
ook nog eens het gesjouw met
emmers water. Een eerlijke en
persoonlijke
bijdrage
aan
een
schoner milieu!

Groene Beer Quality Home shopping met GB-Pro ;
U kunt de unieke schoonmaakartikelen van Groene Beer herkennen aan het Quality
Home Shop en / of het GB-Pro -label dat op of aan de Groene Beer producten zit . Dit
label staat garant voor de meest duurzame , en professioneel hoogwaardige kwaliteit .
voor een hoogwaardige kwaliteit van de vezels en voor duurzame producten. De producten
van Groene Beer garanderen een blijvend, optimaal reinigingsvermogen en een zeer lange
levensduur. Bij Groene Beer draait het om kwaliteit die zowel tot uiting komt in al onze
producten als in de zorg voor gebruikers van Groene Beer producten. Ook de hoogstaande producten van VIP vallen onder de Quality Home Shops. Deze hebben een
eigen label. We zijn trots op mensen die (net als u) een persoonlijke bijdrage willen
leveren aan een beter milieu.
Via onze milieu consulenten, waarvan sommigen aan huis hun eigen Quality Home
Shop hebben, bieden we u het maximale op het gebied van snel, persoonlijk en
professioneel advies. U kunt hen ook bellen voor een gezellige avond over duurzaamheid.
*Bron: CBS Budgetonderzoek

	
  

HET VLOERSYSTEEM

	
  

	
  

	
  

Het vloersysteem van Groene Beer bestaat uit een houder en een steel. Het systeem
kan gebruikt worden met diverse bodemdoeken. Elk type bodemdoek heeft een specifieke toepassing en werking. Het vloersysteem is zeer gebruiksvriendelijk omdat u
niet meer hoeft te bukken. Het systeem is licht van gewicht, kaarsrecht, stabiel en het
geheel is zeer wendbaar waardoor u overal tussen en onder kunt komen(bijv. tafels,
kasten en bedden). Het drukvlak van de houder is groot, zodat u zonder veel moeite
grondig kunt schoonmaken. De groene houder is gemaakt van gerecycled kunststof.
De steel is verstelbaar, van lichtgewicht aluminium.
Gebruik: Zet de houder verticaal voor u. Neem de steel bij het handvat en draai het
geheel in een s-beweging vanuit uw pols. U maakt nu als het ware s’en op de vloer. Doe
dit terwijl u rechtop achteruit loopt, dat is beter voor uw rug. Op deze wijze werkt u
snel en maakt u grondig schoon.

Bodemdoek Natuur

	
  

	
  

Deze doek is geschikt voor vloeren die nat mogen
worden. Door de lange haren is het schoonmaken van
vloersoorten met groeven of andere oneffenheden
eenvoudiger. Denk aan houten (gelakte) vloeren,
plavuizen, marmer of andere soorten natuursteen.
De
bodemdoek
natuur
reinigt
uw
vloer
grondig en geeft deze zijn natuurlijke glans terug.
Hij is ook te gebruiken om vloeren mee na te
drogen. Bijv. na het gebruik van een van onze schrobdweilen. Daarnaast is de bodemdoek natuur ook
geschikt voor wanden en plafonds.
Gebruik:
Dompel de bodemdoek in een emmer lauw water,
waaraan eerst enkele druppels ontvetter zijn toegevoegd. Wring de doek goed uit (vezel op vezel).
Ook kunt u de bodemdoek vochtig/nat maken met
een sproeiflacon gevuld met lauw water en 2 druppels
ontvetter. Tijdens het schoonmaken van sterk vervuilde
vloeren kunt u de bodemdoek af en toe uitspoelen.

	
  
Bodemdoek Micro

	
  

Te gebruiken voor alle harde gladde vloeren die
licht vochtig tot nat gereinigd mogen worden.
De bodemdoek micro reinigt de vloeren zeer
grondig en droogt bijzonder snel en streeploos op. De
bodemdoek micro is ideaal voor een huishouden met
meerdere vloersoorten. Geschikt voor parket, hout,
laminaat, zeil, linoleum, gladde plavuizen enz.
Gebruik: Zie bodemdoek natuur

	
  

Bodemdoek Ultra / Intensief

	
  

	
  
	
  

Te gebruiken op plaatsen waar anders een schrobber
zou worden ingezet. Voor sterk vervuilde vloersoorten
die geschikt zijn om nat te worden schoongemaakt.
Denk aan kunstofvloeren, badkamertegels, terras,
etc. Zeer doeltreffend voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor het schoonmaken van vette vloeren.
De bodemdoek intensief is geschikt voor ruwe vloeren
en de bodemdoek ultra voor de gladdere vloeren.
Advies: gebruik deze schrobdweilen de eerste twee
keer uitsluitend met water.
Na gebruik van de schrobdweilen kunt u de vloer
droog- of nawrijven met een droge bodemdoek
natuur. Zo wordt het achtergebleven vocht en vuil
nog extra verwijderd, en krijgt uw vloer zijn natuurlijke
glans terug.
Gebruik: Zie bodemdoek natuur

	
  
Bodemdoek Stof

	
  
	
  

Alleen droog te gebruiken. Deze bodemdoek is
geschikt voor alle harde oppervlakken. De vezel trekt
door zijn statische elektriciteit stof, haren en klein vuil
aan. Tevens wrijft de bodemdoek de vloer op. Deze
bodemdoek is ook geschikt voor het verwijderen van
stof en spinnenwebben aan wanden en plafonds.
Bovendien kan het gebruik van deze bodemdoek
helpen de gevoeligheid voor stofallergieën voor een
groot deel te verminderen.
Gebruik: Met lichte druk en een trekkende beweging
over het af te stoffen oppervlak wrijven.

	
  
Inwrijfdoek

	
  

Deze bodemdoek, van een bijzonder zachte vezel, is
speciaal ontwikkeld om uw vloer met verzorgingsmiddelen te kunnen behandelen
Gebruik: Volgens de omschrijving van uw vloerverzorging- of onderhoudsmiddel.

	
  

Het vloersysteem van VIP
Dit vloersysteem bestaat uit een telescoopsteel met
makkelijke en snelle verstel mogelijkheden en een aluminium mop (dweil) houder met klittenband bevestiging
zodat de dweil er eenvoudig op-en afgehaald kan
worden. Ze zijn er in 2 maten: een telescoopstang van
60/90 cm tot 200 cm en een stang van 90 cm tot 160 cm.
De aluminium mophouder is 25 cm of 45 cm.

	
  

Gebruik: hetzelfde als het vloersysteem van Groene
Beer.

	
  

	
  
De droge mop (dweil)

Zie beschrijving bodemdoekstof Groene Beer.
Deze mop is in de maten 25 cm en 45 cm verkrijgbaar.

	
  

	
  
De natte mop (dweil)

Doordat u de mop lichtvochtig gebruikt is de vloer
na het reinigen vrijwel meteen weer droog. U hoeft
zo niet meer te slepen met emmers water. De mop is
antibacterieel en geschikt voor alle vloeren. Deze mop
is in de maten 25 cm en 45 cm verkrijgbaar.

	
  

	
  
	
  
	
  

SCHOONLOOPMATTEN

	
  

	
  

	
  

Deze schoonloopmatten zijn ideaal bij de ingang van een bedrijf, huis en op andere plekken
waar vuil zich verplaatst. Deze schoonloopmatten zijn van zeer hoge kwaliteit en in diverse
kleuren leverbaar. Door gebruik te maken van deze matten, kunt u besparen op schoonmaak
en onderhoud van bijv. uw vloerbedekking. Daarnaast zorgen de matten direct voor een
verzorgde entree met een professionele uitstraling. Uiteraard zijn de matten ook op
maat en in diverse vormen en kleuren leverbaar.
- 027 - licht beige
- 070 - rustique
- 002 - graniet
- 080 - kastanje
- 028 - cognac
- 010 - blauw
- 060 - klassiek rood
- 050 - grijs
- 007 - antraciet
Vraag de kleurenstaal aan bij uw consulent of kijk op
www.groenebeer.nl

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

HET RAAMSYSTEEM
Het raamsysteem van Groene Beer bestaat uit een T-houder met een inwashoes en een trekker in professionele uitvoering. Beide zijn verkrijgbaar in de
afmetingen van 25cm en 35cm. Ze zijn dus uitermate geschikt voor kleine én grote
oppervlakken. Hierbij heeft Groene Beer twee telescoopstangen: een telescoopstang
van een lengte van maximaal 120 cm en een van maximaal 400 cm. U hoeft dus niet
meer te balanceren op trapjes of de glazenwasser te laten komen voor uw ramen.
De telescoopstangen zijn licht van gewicht, makkelijk in gebruik en tot verschillende lengtes (60-120cm en 200-400cm) uit te schuiven. De naam “Raamsysteem” schiet
eigenlijk te kort, want u kunt er ook allerlei gladde oppervlakken mee schoonmaken. Denk aan wanden, deuren, plafonds, (vracht)auto’s en kasten. De rubberstrippen
van de trekkers maken streeploos schoon en zijn eenvoudig te verwisselen en na te
bestellen.

	
  
De Inwashoes

	
  

De vezels van de inwashoes hebben een grote
opnamecapaciteit van vuil. U kunt met een inwashoes die één keer nat is gemaakt toch al snel 15 - 20 m²
schoonmaken.

Gebruik:
Maak de inwashoes onder de kraan vochtig of nat.
Bij sterk vervuilde oppervlakken kunt u één druppel
ontvetter onder de kraan in de inwashoes wrijven. U
gaat met de T-houder en inwashoes over het schoon te
maken oppervlak. U komt zonder moeite overal bij en
hoeft slechts lichte druk uit te oefenen. De natgemaakte oppervlakken met de trekker afnemen. Zorg ervoor
dat de trekker steeds goed droog is. Bij dit systeem is
het dan ook handig om hiervoor gebruik te maken van
de microdoek, spiegeldoek of glasdoek (van VIP). Naast
het droogmaken van de trekker is dit ook handig voor
het wegnemen van resterende waterdruppels op het
gereinigde oppervlak.

	
  

WANT EN DOEK

	
  

	
  

De wanten en doeken zijn gefabriceerd van diverse soorten vezels. Natuurlijk is er tussen een want en een doek van dezelfde vezel geen kwaliteitsverschil. Laat uw keuze
afhangen van uw persoonlijke voorkeur van werken. Over het algemeen is de want
veiliger voor uw handen als u oppervlakken met scherpe kanten reinigt. Met de doeken
kunt u eenvoudig de moeilijk te bereiken plekken schoonmaken (hoekjes, gleuven,
voegen).

De Microdoek
Een kleine doek (40x40cm) met grote mogelijkheden. De microdoek bestaat uit een bijzondere
fijne vezel met unieke eigenschappen. Deze vezel
is multifunctioneel, reinigt grondig en zoals u van
Groene Beer gewend bent zonder milieubelastende
schoonmaakmiddelen. Met deze vezel kunt u alle
gladde oppervlakken in en om uw huis hygiënisch
schoonmaken. Dankzij een innovatief proces is de
microvezel gesplitst in ultrafijne vezels, elk
1.000
keer
kleiner
dan
een
mensenhaar.

	
  

	
  

	
  

De vele vezels (enkele duizenden per cm²) hebben een borstelende werking, aan de
vezels ontleent de microdoek zijn schoonmakende kracht. Door de kleine buisjes die
in de microdoek “ontstaan” is de absorbtiecapaciteit enorm. De kwaliteit en levensduur
van deze microdoeken is vele malen groter dan de zogenaamde “wonderdoekjes” die
overal verkrijgbaar zijn. Een aantal voorbeelden van de uitzonderlijke schoonmakende
kwaliteiten van de microdoek:
•
•

	
  

Droog verwijdert de microdoek lichte vervuiling, aanslag en vet. Denk hierbij
ook aan : spiegels, ramen, roestvrijstaal, deuren, keramiek, plexiglas, koper,
zilver, goud, email, chroom, hoogglans gelakte materialen enz.
Bij klamvochtig gebruik verwijdert de microdoek vuil en vet. Denk hierbij
ook aan: fornuis (niet de zware aangebrande delen), aanrechtblad, keukenen badkamertegels, tafels, stoelen, deuren, douche, toilet, wastafel.

Het gebruik van de microdoek:
•

•

Indien u de microdoek nat wilt gebruiken kunt u het klamvochtig maken
met water uit onze sproeiflacon. Vouw de microdoek driemaal zodat er 16
werkvlakken ontstaan en spuit één á twee (niet meer) keer op de microdoek
of op het te schoonmaken oppervlak. Maak het oppervlak met een draaiende
beweging schoon. Zodra de werking van het vlak minder wordt kunt u een
nieuw vlak van de microdoek nemen.
Na gebruik van alle vlakken kunt u de microdoek uitspoelen. Groene Beer
adviseert u echter de microdoek uit te wassen. De microdoek wordt veel
beter schoon als u hem wast in de wasmachine.

VIP Microdoek
Het speciale van deze Microdoek (32x32 cm) is dat
hij een antibacteriële werking heeft. Dit houd in dat
d.m.v. een speciale zilverdraad de bacteriën zich niet
kunnen vermenigvuldigen en daardoor ook minder
snel geurtjes afgeeft. Het gebruik van deze microdoek is verder hetzelfde als die van de Groene Beer.
De microdoeken van VIP zijn verkrijgbaar in 4
kleuren en vanwege de antibacteriële werking ook
zeer goed geschikt voor ziekenhuizen, horeca en de
voedingsbranche.

	
  

	
  
Het wasvoorschrift:

	
  

De doeken kunnen honderden keren gewassen worden met de hand of in de machine
tot max 95°C. Let op: geen chloorhoudende waspoeder en wasverzachter gebruiken.
(wegens mogelijk verkleuren de eerste keren apart wassen). De microdoek moet goed
kunnen drogen; leg hem dus niet nat weg. Voor optimaal gebruik kunt u de microdoek
het best wassen in een Groene Beer waszak.

	
  

	
  
	
  

Scrubspons
Deze doek van 30x30cm combineert de eigenschappen van scrubvezels met die van absorberende
vezels. De schurende kant maakt het mogelijk vele
zeer hardnekkige vlekken en vuil te verwijderen
terwijl de andere kant het losgemaakte vuil kan
opnemen. Ideaal om hardnekkige vlekken te
verwijderen en uitermate geschikt voor uw keramische
kookplaat, uw kunststof tuinmeubelen, aluminium, de
oven, de magnetron etc.

Ultrawant
Voor het verwijderen van vuil en vet op ruwe oppervlakken binnens- en buitenshuis is de intensief
uitermate geschikt. De Ultrawant gebruikt u voor
gladde oppervlakten. De wanten zijn binnenshuis te
gebruiken voor onbewerkte houten balken, het
verwijderen van vlekken op bekleding, ruwere
materialen en ondergronden. Buitenshuis kan de want
bijvoorbeeld: grafstenen, rolluiken, trap- en balkonleuningen en tuinmeubilair schoonmaken. Tevens is
de reiniging van met mos bedekte oppervlakken zeer
goed mogelijk. Maak de want nat en gebruik enkele
druppels pure ontvetter of ontkalker. Het vuil kan het best
verwijderd worden door cirkelvormige bewegingen te
maken.

	
  

Spiegeldoek

	
  

Deze “zeem”-achtige doek is een echte poetsdoek.
Daardoor is hij zeer geschikt om alle gladde en
glimmende oppervlakken op te wrijven en droog
te maken. Ideaal om moeiteloos uw spiegels,
ramen of beeldschermen streeploos schoon te wrijven.
De spiegeldoek is voor al uw mooie spullen; kristal,
zilver, glaswerk enz. Deze spiegeldoek van Groene
Beer is ook uitermate geschikt om vette of beslagen
autoruiten schoon te maken omdat deze geen strepen
nalaat; waardoor de schitteringen van tegenliggers
beperkt blijft.

Glasdoek

	
  

	
  

Een andere spiegeldoek dan die van Groene Beer is
de glasdoek van VIP, een enorm absorberende doek
van 50x40cm. Deze doeken zijn iets stugger dan de
Groene Beer spiegeldoek maar tevens zeer geschikt
voor het reinigen van ramen, spiegels, glaswerk,
roestvrijstaal. De glasdoek van VIP laat ook géén
strepen en pluisjes na. De doek is verkrijgbaar in 2
kleuren.
Gebruik:
Het te reinigen oppervlak met water licht vochtig
sprayen en dan met de droge glasdoek nadrogen.

	
  
Autodoek

	
  

De speciale VIP auto/motor/fietsdoek (50x80) is dun en
kan gebruikt worden om de ramen, het interieur en de
buitenkant van de auto te reinigen. De auto eerst
met veel water afspoelen om grof vuil te verwijderen.
Wanneer u de doek laat vallen deze goed uitspoelen/
wassen, zodat geen zand of ander vuil in de doek aanwezig blijft. Droogt uw auto sneller en mooier dan de
traditionele zeem. Deze doek kan in de wasmachine
worden uitgewassen.

	
  
Brillendoekje
Van dezelfde vezel als de glasdoek heeft VIP nu ook
dit handige doekje om uw bril schoon te maken en
op te poetsen. Ook ideaal voor de lenzen van uw
foto - en filmcamera. De brillendoek haalt heel goed
de vette vlekken weg en krast in tegen stelling tot de
papieren doekjes niet.

OVERIGE PRODUCTEN

	
  

	
  
Afwasborstel

	
  

Deze bijzondere afwasborstel heeft zeer veel voordelen. Wanneer u eenmaal met deze borstel de afwas
gedaan hebt wilt u niet anders meer. De borstel neemt
geen kleur en geur aan en is verkrijgbaar in vier kleuren
( blauw, rood, geel en groen). Als u de afwasborstel na
elke afwasbeurt ophangt en hem zo nu en dan uitkookt
of in de vaatwasser mee laat draaien gaat deze nog
langer mee.

	
  
WC - duiker

	
  

De WC – duiker is een plastic stengel van ongeveer 35
cm voorzien van schuurvezel. Met deze WC – duiker
kunt u eenvoudig onder de randen en in de zwanenhals van het toilet komen, en kan hierdoor goed schoon
gemaakt worden. Dus vanaf nu kunt u ook het onzichtbare vuil in het toilet verwijderen.

	
  
Toilet-borstel

	
  

Origineel, handig en erg efficiënt is de VIP toiletbostel.
Ecologisch desinfecterend reinigen in een handomdraai, voor een hygiënisch schoon toilet met een
aangename geur. Ook geschikt voor sceptictank. Navullingen zijn los te verkrijgen.

	
  
Waszak

	
  

Deze handige waszak is uitermate geschikt om al uw
Groene Beer en VIP schoonmaak doeken, uw kleding,
tafelkleden, lingerie en gordijnen in te wassen zodat
deze langer mee gaan. De waszak is afsluitbaar met een
handig trektouwtje waaraan u de zak na gebruik ook
kunt ophangen. De afmetingen zijn: 60x40cm.

	
  
Sproeiflacon

	
  

De sproeiflacon van Groene Beer is te verkrijgen met
verschillende kleuren spuitmondjes; blauw, groen,
rood en geel. Deze kleuren verwijzen naar de gekleurde
etiquetten van de reinigingsmiddelen van de Groene
Beer. Zo kunt u onze schoonmaakproducten goed
gescheiden houden in de kast.

	
  
Reinigingstaaf stof
Deze handige flexibele staaf is bijzonder geschikt
om moeilijk bereikbare plekken schoon of stofvrij te maken. Denk bijvoorbeeld aan uw radiator,
lampenkappen, TL-armaturen, onder de wasmachine,
de stofzuigerbuis, de gril van uw auto maar ook plekken
bovenop of achter uw kasten. Deze reinigingsstaaf is
in een waszak uitstekend te wassen in de wasmachine.

	
  

REINIGINGSMIDDELEN
Ontvetter

	
  

De ontvetter bestaat voornamelijk uit plantaardige bestanddelen en is vrij van nitraten
en fosfaten. Dit product wordt voor 98% door de natuur afgebroken. De ontvetter is
niet alleen milieuvriendelijk, maar ook zeer veilig voor uzelf en het materiaal waarvoor
u het product gebruikt. U kunt de ontvetter in combinatie met alle doeken en wanten
gebruiken.
Gebruik:
Twee druppels ontvetter op 5 liter water is meer dan
genoeg. LET OP: Indien u teveel ontvetter gebruikt
bestaat juist de kans op streepvorming. De ontvetter is
bijzonder zuinig in gebruik. Een fles per half jaar is
in de praktijk van een normale huishouding meer
dan genoeg. Bij sterk vervuilde kleding of oppervlakken kunt u een druppel ontvetter puur in de want of
doek wrijven. Op oppervlakken die maar weinig vocht
kunnen verdragen, is het handig om gebruik te maken
van een sproeiflacon gevuld met een oplossing (één
paar druppels) van de ontvetter aangelengd met water.
Hiermee kunt u dan uw doek of het te behandelen
oppervlak vochtig maken.

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Ontkalker:

	
  

Deze ontkalker is onder andere gemaakt van
citroenzuur en wordt volledig door de natuur afgebroken. Hierdoor is de ontkalker veilig voor u, het
milieu en de materialen waarvoor u het product
gebruikt. Deze ontkalker is o.a. heel goed te gebruiken voor o.a. rond de kranen en buizen in wastafels en
douches.
Gebruik:
Één á twee eetlepels ontkalker in een sproeiflacon met
water (0,5 liter) oplossen. De verkalkte oppervlakken
besproeien en laten inwerken De inwerkduur is afhankelijk van de mate van verkalking. Hierna met de
ultrawant/doek de oppervlakte met ronddraaiende
bewegingen schoonmaken en met schoon water
naspoelen en nadrogen met een micro- of spiegeldoek.

LET OP:
•
Niet te gebruiken op email, kalksteen of marmer.
•
Voor gebruik bij elektrische apparaten eerst de gebruiksaanwijzing lezen.
Niet te gebruiken bij apparaten waar de gebruiksaanwijzing waarschuwt
voor citroenzuur of als het apparaat een zelfontkalker heeft.
•
Geen siliconenvoegen met ontkalker behandelen.
•
Probeert u, voor u gaat schoonmaken, de ontkalker eerst op een kleine
“onzichtbare” plaats uit.
•
Ontkalker hoort niet in kinderhanden.

	
  

Tapijtreiniger (textielreiniger)

	
  

	
  

	
  

De tapijtreiniger is, zoals u van Groene Beer gewend bent, ook op milieuvriendelijke
basis en niet alleen geschikt voor uw tapijt. Zo kunt u de tapijtreiniger gebruiken voor
uw gordijnen, kleding, vitrage, bekleding van uw meubels, enz. Bij het reinigen van uw
tapijt wordt het tapijt tevens antistatisch.
Gebruik:
Één theelepel tapijtreiniger op 250 ml. water. Klop deze
verdunning op tot schuim. Gebruik alleen het schuim
om uw tapijt schoon te maken. Het schuim kunt u inborstelen met de intensiefwant of ultradoek. Laat het
schuim drogen en zuig de restanten op met de stofzuiger.
Geadviseerde hoeveelheden:
•
Wasgoed en gordijnen: Vier à vijf theelepels
in de wasmachine. (zonder toevoeging van an
dere wasmiddellen).
•
Vlekken in tapijt: Neem één theelepel tapijtreiniger en los de reiniger op in een kop
water (250ml.)
•
Gestoffeerd meubilair: Neem één theelepel
tapijtreiniger en los de reiniger op in een
kop water (250ml.)

	
  
Krachtreiniger

	
  

De Groene Beer krachtreiniger is de milieuvriendelijke krachtpatser voor het zware schoonmaakwerk.
Deze krachtreiniger maakt bijna alle vette materialen
schoon zoals friteuses, ovens en barbeques. Het verwijderen van groenaanslag op klinkers, natuursteen
en terrastegels wordt een stuk makkelijker. De open
haard en de vervelende insectenresten op de auto en
de smerige autovelgen zijn goed schoon te maken met
de krachtreiniger.

Gebruik:

	
  

Zowel puur als verdund te gebruiken maar bij voorkeur
vanuit een sproeiflacon. Gebruik de krachtreiniger
NOOIT in de zon. Bij twijfel eerst testen op een
“onzichtbare” plek. ALTIJD zoveel mogelijk naspoelen met warm water.
Vloerreiniger
De Groene Beer vloerreiniger is toepasbaar op alle
waterbestendige en verzegelde vloeren. Het droogt
streeploos op, heeft een verfrissende geur en voorziet
uw vloer van een acryl waslaag. Toepassing: reiniging
van alle waterestendige vloeren.

	
  

Sanitairreiniger

	
  

	
  

Groene Beer sanitairreiniger is een milieuvriendelijk product waarmee u heel erg
gemakkelijk uw toilet kunt schoonmaken. De sanitairreiniger bestaat uit wasactieve
stoffen en vijf bacteriën. Deze bacteriën eten de viezigheid op. Als hun voeding op is
sterven de bacteriën en is de urinelucht verdwenen. De sanitairreiniger is niet alleen
geschikt voor uw toilet maar ook voor de toiletbril, het waterreservoir, de wand- en
vloertegels.
Gebruik:
Doe de sanitairreiniger (schudden voor gebruik) in de
spuitfles, ongeveer 1cm (50ml) en de rest aanvullen
met water. Spuit het te schoonmaken oppervlakte in en
ga met de microdoek er over heen. Een unieke oplossing voor vooral scholen en publiek toegankelijke
gebouwen. LET OP: Het is niet verstanding om naast
sanitairreiniger bleekmiddel te gebruiken, de werkende bacteriën worden hierdoor gedood en kunnen
niet meer hun reinigende werk doen.

	
  
P.O.E.P.I.E (properheid op elke pot is essentieel)

	
  

	
  

Te gebruiken voor het ontkalken van toiletpot en
eventueel sanitair. Zeer goed werkzaam dankzij de
combinatie van twee zuren (melkzuur en citroenzuur).
Niet gevaarlijk voor septic tanks.
Gebruik:
Onverdund aanbrengen, vervuiling verwijderen met
wc duiker/toiletborstel. Alleen bij hardnekkig vuil/
kalk 20 minuten in laten werken.

Poetswonder - vaste vorm/ vloeibaar

	
  

De Groene Beer poetswonder reinigt, onderhoudt,
polijst en beschermt edele metalen zoals goud en
zilver, maar ook andere metalen als messing en
aluminium. Het is zeer zuinig in gebruik. Zelfs
armaturen in de badkamer, ligbaden en douchebakken (zowel kunststof als geëmailleerd) glimmen weer
alsof
ze
nieuw
zijn.
Ook
zeer
geschikt
voor:
Roestvrijstalen
delen
in
uw
keuken, keramische kookplaten, granieten aanrecht,
alles wat verchroomd is, binnenzijde van uw oven
of magnetron, kunststof kozijnen en -tuinmeubelen,
boten en caravans en de velgen van uw auto.
Gebruik:
Met het vochtige sponsje over Poetswonder wrijven waardoor er schuim ontstaat.
Daarna onder enige druk het vervuilde oppervlak reinigen. Het schone oppervlak
met water afspoelen en opwrijven met de microdoek of spiegeldoek. LET OP: Niet gebruiken op matkleurig roestvrijstaal. Probeer het product op een onopvallende plaats
uit.

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

WAS EN VERZORGINGSINSTRUCTIES
Onze
doeken
en
wanten
worden
op
40°Cin
de
wasmachine
al
schoon. Is dit niet het geval dan kunt u ze eventueel heter wassen
(zie aangestikt label). Gebruik hierbij GEEN wasverzachter of bleekmiddel. Het
is aan te raden om deze Groene Beer-VIP artikelen in een waszak te doen ter
bescherming van de vezels. Ook voorkomt u zo dat er pluisjes achterblijven in
uw wasmachine. Wanneer u de doeken en/of wanten voor de eerste keer gaat
gebruiken doet u er verstandig aan ze eerst te wassen. De verschillende producten
mogen NOOIT in een droogtrommel of op de verwarming gedroogd worden.
Wel moeten de vezels goed kunnen drogen (ook na gebruik) anders worden ze broos.
We raden u aan de vezels van Groene Beer-VIP alleen te wassen, als ze écht vuil zijn.
U kunt ze tussendoor ook met enkele druppels ontvetter in warm water (40°C) laten
weken. De stofvezel hoeft u zelden te wassen aangezien u het weefsel kunt uitkloppen
of met de stofzuiger uitkunt zuigen.

	
  
LET OP:
•
Gebruik de ultravezel niet op plexiglas of acryl omdat dit krassen kan
veroorzaken.
•
Voor reiniging van bekleding of vloerkleden eerst op kleurechtheid van de
stof testen.
•
Voordat u met de vezels uw meubilair behandelt, is het aan te raden om
het eerst uit te testen op een onopvallende plek. Dit geldt tevens voor
gevoelige houtsoorten en glanzend gelakt hout. Sommige lak soorten
zijn zo gevoelig, dat u ze niet vochtig of met vezels kunt behandelen.
Veel laklagen, die eerder met boenwas werden verzorgd, kunnen door deze
boenwas aangetast zijn. De bovenste laag kan door chemische oplosmiddel
en week gemaakt en beschadigd zijn. Deze beschadiging is niet met het oog
zichtbaar. Als u de vezels dan op zo’n beschadigde laklaag gebruikt, kan het
zijn dat de losgeweekte lak verwijderd wordt waardoor lelijke vlekken ont
staan.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

ONZE WELLNESS LIJN
Uw persoonlijke verzorging, een schone zaak?
Zeker niet, want ieder jaar verbruiken we met z’n allen miljoenen liters zeep, doucheschuim, gezichtstonic, lotions, reinigingsmelk en andere middelen om ons gezicht
te reinigen. Al deze producten zijn voorzien van de mooiste, maar helaas vaak overbodige verpakkingen. Deze verpakkingen verdwijnen meestal zonder pardon in de
vuilcontainer. Veel producten waarmee wij ons verzorgen worden getest op dieren. Is
het daarom geen tijd voor een verandering?
Als we met elkaar op het gebied van persoonlijke verzorging op een meer verantwoorde wijze met het milieu omgaan helpt dat zeker. Natuurlijk vereist dat een
andere manier van denken, maar vooral ook een manier van doen! Om hierbij te
helpen heeft Groene Beer-VIP een persoonlijke verzorgingslijn voor u ontwikkeld.
Het kan ook anders!
Nieuwe ontwikkelingen in de vezelindustrie hebben het gebruik van zeep,
lotions, tonic, watjes enzovoort vrijwel overbodig gemaakt. Met de gezichtsreinigings
producten van Groene Beer-VIP kunt u dagelijks alleen met water gemakkelijk, snel en
grondig uw gezicht reinigen.
Gezichts- en lichaamsreiniging van Groene Beer- VIP, alles voor uw persoonlijke
verzorging!
De Groene Beer-VIP verzorgingslijn biedt u een voortreffelijke lichaamsreiniging uitsluitend met water. Met onze producten kunt u zonder toevoegingen uw lichaam en
gezicht reinigen. De producten van Groene Beer-VIP zijn vervaardigd van een uniek
soort weefsel dat uit miljoenen dicht op elkaar gepakte, actieve vezels bestaat. Deze
vezels reinigen poriëndiep. Op zachte wijze borstelt de vezel make-up en vuil los en
neemt deze direct op. De producten zijn gewoon uit te spoelen tussen de wasbeurten
door. Zoals u gewend bent van alle Groene Beer-VIP producten gaan ook de producten
van de verzorgingslijn lang mee. Daarnaast is de verzorgingslijn 100% veilig voor u, uw
gezin en uw omgeving.
Goedkoper
Per jaar besteedt een Nederlands gezin gemiddeld ruim 500 Euro* aan lichaamsreiniging. U bespaart enorm omdat u geen dure gezichtsreinigers, watten en dergelijke meer nodig heeft. Daarnaast zijn de producten uit de Groene Beer verzorginslijn
goed bestand tegen vele wasbeurten waardoor u er lang plezier van heeft.
Gemakkelijker en sneller
Doordat u minder producten nodig heeft, werkt u gemakkelijk en snel. Uw make-up
bijvoorbeeld verwijdert u gemakkelijk alleen met water en één van de Groene Beer
gezichtswantjes.
Garantie
Groene Beer garandeert dat u een eerlijk en betrouwbaar product koopt. U heeft daarom één jaar garantie op de producten van Groene Beer-VIP bij normaal gebruik.
Gezonder
Zonder gebruik te maken van allerlei toevoegingen geven de producten van Groene
Beer-VIP een beter resultaat. Dit maakt de verzorgingslijn zeer geschikt voor mensen
met een allergie voor zeep, parfum en andere cosmetica.

	
  
	
  
* Bron: CBS Budgetonderzoek

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Make-up want/doek
Deze make-upwant vervangt watjes met reinigingsmelk of een andere gezichtsreiniger. Maak het
wantje vochtig met water, verwijder voorzichtig uw
oogmake-up en eventueel lippenstift (zelfs waterproof mascara wordt verwijderd). Spoel het wantje na
gebruik goed uit met lauw water en hang het daarna
te drogen.

	
  

	
  

Scrub/ reinigings want
Deze want bevat enerzijds een speciale scrubvezel
die alle scrubcrèmes vervangt. Anderzijds gebruikt u
deze want om uw gezicht zeeploos te reinigen. Het
verwijderd al het vuil en is zacht voor uw huid.
Maak de want vochtig en was uw gezicht. Door druk
uit te oefenen of juist zachtjes te bewegen bepaalt u
zelf hoe hard u scrubt/wast. U kunt deze want zo vaak
gebruiken als u zelf prettig vindt. Spoel de want na gebruik goed uit met warm water en hang het te drogen.

	
  

	
  
	
  

Microhanddoek
De microhanddoek heeft de capaciteit om heel snel
water op te nemen. De handdoek is dus ideaal bij
het drogen van het haar, bij (water)sporten en niet te
vergeten zomers op het strand.

	
  

	
  

Deo Kristal Aluin stick/spray
Deze deodorant is samengesteld uit kristallen van
zouten. Men noemt het ook wel de steen van Aluin.
Deze kristallen worden sinds honderden jaren
gebruikt voor hun natuurlijke capaciteiten omdat
deze kristallen bacteriën bestrijden en de bron van
onaangename geuren wegnemen. Het is een 100%
natuurlijke deodorant.

	
  
Laurier zeep

Deze is de echte Alep zeep. Deze zeep wordt volgens
eeuwenoude traditie met de hand gesneden en geperst om dan in de zon gedurende enkele maanden
te drogen en te rijpen. Deze zeep is daardoor bruin
van buiten en groen van binnen. Hoe meer men deze
zeep gebruikt des te krachtiger wordt de werking.
Door de samenstelling uit olijf- en laurierolie is de
laurierzeep of ook Alep zeep genoemd erkent voor
haar uitzonderlijke zachtheid en haar goede eigenschappen voor de huid. 100% plantaardige zeep en
is niet getest op dieren.

	
  

Detox Voetpleisters onslakkingskuur

	
  

	
  

Detoxen (ontgiften/ontslakken) krijgt een steeds
belangrijkere plaats in onze gezondheidsbeleving.
De innerlijke reiniging met Groene Beer Detox stimuleert de bloedsomloop en kan uw energie vergroten,
spier- en gewrichtspijn verlichten, het immuunsysteem
verbeteren en een betere slaap als resultaat hebben.
Veel ongewenste afvalstoffen hopen zich langzaam op
en het kan zelfs jaren duren voordat negatieve effecten zichtbaar worden. De symptomen zijn vaak gewone
ver-schijnselen waar veel mensen aan lijden, maar
zonder te weten waarom.
DETOX voetpleisters bevatten hoogkwalitatieve natuurlijke ingrediênten. Deze plakt u voor het slapen
gaan onder uw voeten. Door middel van de in de
pleisters opgenomen ingrediênten worden giftige
afvalstoffen uit uw lichaam verwijderd (te zien aan
de verkleuring van de pleisters).

Gezichtsmaskers

	
  
	
  

	
  

Revolutionair en eenvoudig aan te brengen gezichts-masker op natuurlijke
katoenbasis. Boordevol hoog kwalitatieve, huidverzorgende ingrediënten. Geeft
een gelijkmatige verdeling en de natuurlijke katoenbasis zorgt ervoor dat de
huid de ingrediënten beter opneemt. Direct voelbaar effectief voor uw huid.
In diverse varianten:
Collageen
Vitamine C
Groene Thee
Aloe Vera
Komkommer
Kruiden
Rode Gingseng
Royal Jelly
Zeewier

(Collagen)
( Vita White)
(Green Tea)
(Aloe)
(Cumcumber)
(Herb)
(Red Ginseng)
(Seaweed)

Hoe te gebruiken:

	
  

Klop een aantal malen op de verpakking, zodat het masker eenvoudig uitgenomen kan
worden. Was uw gezicht en verdeel het masker gelijkmatig over uw gezicht en druk
het aan. Neem het masker af na 20 tot 30 minuten. Restanten van het masker kunt u
gerust volledig op laten nemen in uw huid. U kunt uw make-up na de behandeling
aan-brengen, waardoor u de hele dag een fris gevoel houdt.

Belangrijke informatie:
Gebruik de maskers niet als u glycolic acid of een dermatologische behandeling ondergaat.
Gebruik de maskers niet op open wonden, geïrriteerde huid of overgevoelige huid. Stop
met het gebruik als roodheid, zwellingen of irritatie van de huid ontstaat. Raadpleeg uw arts
als de verschijnselen blijven aanhouden. Houdt buiten bereik van kinderen. Bewaren op
kamertemperatuur en buiten het bereik van zonlicht.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

EEN GEZELLIG GROENE BEER - VIP UURTJE “OP MAAT” BIJ U THUIS
Vandaag de dag spreken we alom over individualisering van de maatschappij.
Het unieke concept “Groene Beer-Party” is daarop geen uitzondering. Ook die zijn
tegenwoordig individueel en op maat. U zult allen plezier aan de Groene Beer-VIP party
beleven.Als beloning voor uw gastvrijheid ontvangt u van ons een gast-vrouw/man
cadeau.
De duur van een party is natuurlijk afhankelijk van het aantal te bespreken producten,
de wens van uw gasten en de mate van bekendheid van onze producten onder uw
gasten. Een presentatie van alleen de nieuwe producten duurt ongeveer 45 minuten.
Voor een volledige demonstratie met tips voor het gebruik van alle producten kunt u
rekenen op zo’n 2,5 uur, desgewenst in de ochtend, middag of avond. U bepaald de inhoud
van de demonstratie in samenspraak met de consulent. Het productaanbod van Groene
Beer-VIP wordt indien mogelijk elk jaar aangevuld met nieuwe producten. Weet u geen
consulent in uw omgeving, kijk dan op de site voor de dichtstbijzijnde consulent of bel naar
Groene Beer Nederland. De producten van Groene Beer zijn niet in de winkel verkrijgbaar.

SAMEN MET GROENE BEER - VIP WERKEN AAN EEN SCHONER MILIEU?
Jupiterweg 15
3893 GC Zeewolde
(Flevoland)
tel. :036-5219960
fax :036-5219961
IBAN: NL57RABO0104728280
KvK Lelystad nr:06082233
BTWnr: NL129654565B01
E-mail contact:
info@groenebeer.nl
Website: www.groenebeer.nl
Groene Beer is onderdeel
van de Quality Home Shops
Europe welke wordt
bevoorraad door de
groothandel Inter Fibpres
te Zeewolde ( NL)

	
  

Voor de verkoop van onze producten werken wij samen
met ondernemende mensen die zich willen inzetten voor
een schoner milieu. Indien u een goede (bij)verdienste
zoekt, kunt u ook als zelfstandig Milieu Consulent(e)
aan de slag gaan. Van alle thuiswerkorganisaties heeft
Groene Beer nog steeds de meest voordelige, risicoloze
en flexibele opstart en een uitstekende verdiensten
structuur. Binnen zeer korte tijd zult u ontdekken dat
u met een exclusief Groene Beer consulentschap een
unieke kans krijgt om een goede verdienste op te
bouwen. Informeer bij uw Milieu Consulent(e) die u van
verdere informatie kan voorzien en ervoor kan zorgen
dat contact met u opgenomen wordt. Bezoek anders
ook onze website: http://www.groenebeer.nl.
Het is toegestaan om de digitale versie van deze
gids te downloaden en aan vrienden te mailen.

Bel ons bijvoorbeeld om :
- zonder het hebben van voorraad toch wederverkoper te worden .
- welke de voorwaarden zijn om Groene Beer en Bamboe artikelen
toch in uw winkel te mogen verkopen.
- hoe iemand van ons een verkoop presentatie voor uw groep houdt.
Inter Fibpres bevoorraadt naast groenebeer.nl
uitsluitend en alleen speciaalshops en webshops als :
vanbamboe.nl, gobelin-tassen.nl en tafelkleedje

Zie ook :

Groene Beer
Green Bear
Groene Beer

Nederland

UK

Portugal
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