
 

 

Sunsmile Fruit- & Groente spoeling 
 
Geen enkel product is vergelijkbaar met Sunsmile® Fruit & de Groente Spoeling. Deze, op basis van maïs en kokos, zeer 
geconcentreerde combinatie is een reinigende spoeling voor levensmiddelen. Deze spoeling reinigt fruit en groente van 
onkruidverdelgers, pesticiden, wasachtige lagen en andere vuiligheden. Vlees en vis kan in deze spoeling ontdaan worden 
van bacteriën o.a. salmonella! 
Het is een revolutionair product dat alle bestrijdingsmiddelen, insecten en andere vervuiling onschadelijk maakt. Het is ook 
geschikt voor het schoonmaken van de bereidingsruimte in bijvoorbeeld de keuken en veilig voor het huis en bij inademing. 
Zelfs bij onbedoelde inname door bijvoorbeeld een kleuter, levert het geen gevaar op. 
 
Ook is het een perfecte luizenbestrijder. Luizen worden meestal behandeld met giftige stoffen, schadelijk voor de luis maar 
ook voor de drager ervan! Daar hoef je bij dit middel niet bang voor te zijn. Na een keer het haar wassen met de spoeling, 
doodt het de luizen, dit een aantal dagen herhalen. De kwaliteit van het haar verbetert zelfs. De spoeling maakt het pantser 
van de luis week en dat overleeft hij niet. Dat maakt de spoeling ook geschikt als insectenbestrijder in je huis of daar 
buiten. 
 
Er zijn ook goede resultaten bij een koortslip. Een druppeltje fruit- en groente spoeling met een beetje water op de plek 
doen en dit eventueel meerdere keren herhalen. 
Toegevoegd aan water werkt het ongeveer een uur waarna de spoeling uiteenvalt in zuurstof en water. 
 
Het onderdompelen van fruit en groenten, gedurende 15 minuten, in Sunrider Fruit & Groente spoeling,  heeft meer 
bacteriën gedood dan chloor. De Sunrider productiemachines worden elke dag schoongemaakt. In het verleden hebben ze 
deze gereinigd met chloor, maar tegenwoordig gebruiken ze  hun eigen Fruit & Groente spoeling. Op deze manier is het 
goedkoper en veiliger. 
 
Ingrediënten: 
Het voornaamste, reinigende ingrediënt is decyl polyglucose, een biologisch afbreekbare oppervlakte reiniger van 
maïszetmeel en kokosnoot olie.  
 
Aanbeveling: 
Vermeng 1 dop (minder mag ook) van Sunsmile® Fruit &  Groente Spoeling in ongeveer 3,75 liter water.  De fruit en 
groenten dompel je in de verdunde oplossing gedurende 1 minuut. Droog het hierna af met een schone theedoek of 
gebruik het rechtstreeks uit de oplossing. Voor wasachtige lagen laat fruit en groenten ongeveer 5 minuten in de oplossing 
liggen. Je kunt de gewassen (gesneden) groenten direct uit de oplossing verder bereiden. Naspoelen is niet direct nodig, 
mag natuurlijk wel. 
 
Sunsmile® Fruit- & de Groente Spoeling is er in twee maten; 
In een grote 475 ml fles of in een kleinere fles van 30 ml. 


