
S A I N A  H Y G I E N I C
I N D U S T R I E S  C o .



n



مايع ظرفشويی ۱۰ کیلوگرمی

مايع ظرفشويی ۵۰۰ گرمی
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد مايع ظرفشويی ۱۰۰۰ گرمی

line

تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

مايع ظرفشويی ۳۷۵۰ گرمی
تعداد در کارتن : ۴ عدد

درخشندگی بیشرت ظروف  ●
از بین برنده بوهای نامطبوع  ●

● با رایحه دل انگیز
نهایت چربی زدایی  ●

● اقتصادی بودن ( شس ظروف بیشرت )
از بین برنده غذاهای سوخته و چسبیده  ●
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line

ژل ماشین ظرفشویی ۱۶۵۰ گرمی

4

دنیا روز و پیرشفته فرموالسیون با  ●
ند قدر کننده پاك  ●

ظروف دهنده ● جال
شیشه و بلور محافظ  ●

ضدخش پلیمرى مواد حاوى  ●
آنزیم بودن بادارا باال بري لکه ● قدرت

ظرفشویى دستگاه یزکننده  ●

ژل ماشین ظرفشویی ۱۰۰۰ گرمی
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

تعداد در کارتن : ۴ عدد



مايع دستشويی شفاف ۴۵۰ گرمی

مايع دستشويی شفاف ۲۰۰۰ گرمی
تعداد در کارتن : ۶ عدد

مايع دستشويی شفاف ۳۷۵۰ گرمی
تعداد در کارتن : ۴ عدد

مايع دستشويی شفاف ۱۰ کیلوگرمی

line

5

B5 و پرو ویتامین E ● حاوی ویتامین 
حاوی مواد مرطوب کننده پوست دست  ●

رایحه خوش و دلپذیر  ●
سازگار با پوست دست  ●

قدرت پاک کنندگی مطلوب  ●
میزان کف کنندگی و غلظت مناسب  ●

تعداد در کارتن : ۱۲ عدد



مايع دستشويی صدفی ۴۵۰ گرمی
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

مايع دستشويی صدفی ۲۰۰۰ گرمی
تعداد در کارتن : ۶ عدد

مايع دستشويی صدفی ۳۷۵۰ گرمی
تعداد در کارتن : ۴ عدد

مايع دستشويی صدفی ۱۰ کیلوگرمی

line

6

B5 و پرو ویتامین E ● حاوی ویتامین 
حاوی مواد مرطوب کننده پوست دست  ●

رایحه خوش و دلپذیر  ●
سازگار با پوست دست  ●

قدرت پاک کنندگی مطلوب  ●
میزان کف کنندگی و غلظت مناسب  ●



line

مایع لباسشویی ۱۰۰۰ گرمی
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

مایع لباسشویی ۲۰۰۰ گرمی
تعداد در کارتن : ۶ عدد

پارچه ند بدون آسیب به رنگ و بافت  پاک کننده قدر  ●
با عملکرد چند آنزیم باال  قدرت لکه بری   ●

البسه درخشان کننده و براق کننده   ●
آسیب کمرت به محیط زیست  ●

بر روی لباس ها عدم ایجاد لکه و سفیدک   ●
● دارای کف کنرتل شده

لباس ها از شستشو  رایحه دلپذیر پس  ایجاد   ●

كس پر ال  ج لباسشويي  مايع 

مناسب کنندگی پاک قدرت با مالیم شوینده  ●
شود می موجب که رنگ انتقال از کننده نعت م عوامل ● دارای

گردد حفظ شستشو بارها از بعد پارچه رنگ تازگی  ●
شده کنرتل کف ● دارای

ها لباس روی بر سفیدک و لکه ایجاد عدم  ●
ها لباس شستشو از پس دلپذیر رایحه ایجاد  ●

كس پر رنگي  البسه  مخصوص  لباسشويي  مايع 

پاک کنندگی مناسب قدرت  با  شوینده مالیم   ●
نعت کننده از بور شدن لباس ها در فرآیند شستشو م  ●

حاوی آنزیم سلوالز که با زدودن کرک ها و گره هایی که معموال  ●
پارچه تازگی  ایجاد می شود باعث حفظ  در حین شستشو در پارچه   ●

از شستشوی مکرر می گردد پس 
انتقال رنگ از  نعت کننده  دارای عوامل م  ●

● دارای کف کنرتل شده
بر روی لباس ها عدم ایجاد لکه و سفیدک   ●

لباس ها از شستشو  رایحه دلپذیر پس  ایجاد   ●

كس پر مش  البسه  مخصوص  لباسشويي  مايع 
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نرم کننده لباس ۱۰۰۰ گرمی
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

نرم کننده لباس ۲۰۰۰ گرمی
تعداد در کارتن :  ۶ عدد

8

ه پارچه و لباس،حوله ،ملحفه،پرده وغ انواع  الياف  نرم كننده   ●
ساكن ضدالكرتيسيته   ●

● اتوكيش آسان، چ و چروك كمرت افزايش دوام پارچه
● داراي غلظت مناسب كه موجب توزيع يكنواخت در الياف ودرنتيجه    

نرم كنندگي بهرت مي گردد
داراي رايحه هاي طراوت دهنده ودلپذير  ●

از تكنولوژي اسانس كپسوله با استفاده  رايحه  ماندگاري طوال   ●
فراگرفته  را  ش درهرلحظه  بخش  طراوت  رايحه  شود  مي  سبب  كه 

اند. ومدت ها با ش 
بسته بندي زيبا و شيك  ●



line

9

مايع شیشه پاک کن ۵۰۰ گرمی
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

× ۲مايع شیشه پاک کن ۵۰۰ گرمی

ضمن خود خاص فرموالسیون با محصول این  ●
فوق شفافیت صاف و ای شیشه سطوح کردن پاک

بخشد. می سطوح به ای العاده
اثر با مرصف از پس محیط در دلپذیر رایحه ایجاد  ●

ماندگار
و... غبار و گرد دوده، چربی، کننده ● پاک

مرصف از پس شیشه روی بر لکه ماندن باقی ● عدم



line

10

مایع توالت شوی ۷۵۰ گرمی

سفید کننده غلیظ ۷۵۰ گرمی

تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

وضد یزی موجب العاده، فوق قدرت با  ●
سطوح و  رسامیک، کاشی، ودن عفونی
وان و توالت بهداشتی(روشویی، رسویس

گردد م) می ح
اثرفوري و باال ● كارايي

جرم، گونه هر رسعت به خوش ای رایحه با  ●
رسویس سطوح روی شده ایجاد وچربی رسوب

اید. می یز و پاک را بهداشتی

قوي کننده  ضدعفونی  سفيدکننده و   ●
های  لکه  بردن  بین  از  برای  مناسب   ●

های پارچه 
سفيد ملحفه  و  حوله  کتانی،  نخی، 

وان  كننده  یز  و  کننده  ضدعفونی   ●
های  رسویس  و  رسامیک  کاشی،  م،  ح

بهداشتی
انواع  كننده  براق  و  کننده  ضدعفونی   ●

مالمین بلور، چینی و  ظروف 
می  اجازه  ش  به  مناسب  غلظت  با   ●
به  افقی  سطوح  انواع  بر  عالوه  دهد 

راحتی آن را بر روی
و  استفاده  نیز  شیبدار  و  عمودی  سطوح 
محصول  رف  هدر  و  شدن  جاری  از 

ایید جلوگیری 
دیگر  محصول  این  باالی  غلظت  با   ●
رف  هدر  و  حد  از  بیش  استفاده  نگران 

نباشید. محصول 



سفید کننده ۱۰۰۰ گرمی

سفید کننده ۴۰۰۰ گرمی

تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

تعداد در کارتن : ۴ عدد

line
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قوي کننده ضدعفونی و سفيدکننده  ●
های لکه بردن بین از برای مناسب  ●

های پارچه
سفيد ملحفه و حوله کتانی، نخی،

وان كننده یز و کننده ضدعفونی  ●
های رسویس و رسامیک کاشی، م، ح

بهداشتی
انواع كننده براق و کننده ضدعفونی  ●

مالمین و چینی بلور، ظروف
ها استخر کننده ضدعفونی  ●



سفید کننده معطر ۱۰۰۰ گرمی
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

سفید کننده معطر ۴۰۰۰ گرمی
تعداد در کارتن : ۴ عدد

line
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قوي کننده  ضدعفونی  سفيدکننده و   ●
● مناسب برای از بین بردن لکه های پارچه های

سفيد ملحفه  و  حوله  نخی، کتانی، 
م،  ح وان  كننده  یز  و  کننده  ضدعفونی   ●

کاشی، رسامیک و رسویس های بهداشتی
ضدعفونی کننده و براق كننده انواع ظروف   ●

مالمین چینی و  بلور، 
دردورايحه  بهداشتي  مجاز  اسانس  حاوي   ●

ليمو و كاج 



line

13

مايع پاک کننده چند منظوره ۷۵۰ گرمی
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

شامپو فرش ۹۰۰ گرمی
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

● ایجاد رایحه دلپذیر در محیط پس از مرصف
دیوار  کاشی،  سطوح  قوی  کننده  پاک   ●
م، سینک  دارای رنگ روغن، رسامیک، وان ح
گاز،  اجاق  آشپزخانه،  لوازم  ظرفشویی، 

غیره و  کابینت 
و  دوده  کننده  بر،پاک  لکه  بر،  چربی   ●

کننده ضدعفونی 

پاک کننده فرش، موکت، مبل، روکش   ●
الیاف مصنوعی با خودرو  صندلی 

● دارای قدرت پاک کنندگی و کف 
باال کنندگی 

حاوی شوینده های مالیم بدون   ●
الیاف فرش آسیب به 

براق کننده و درخشان کننده فرش و   ●
موکت با دارا بودن

مواد درخشان کننده نوری  ●
با رایحه دلپذیر حاوی اسانس   ●





چربيها رسيع كننده پاك  ●
باال كنندگي كف قدرت  ●

مناسب غلظت  ●
آسان ● آبكيش

نامطبوع بوهاي برنده ازب  ●
بدون شستشو هنگام در دلپذير رايحه داراي  ●

ظروف بروي ماندگاري ● اثر
ظروف بیشرت درخشندگی  ●

مایع ظرفشویی ۱۰۰۰ گرم
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

مایع ظرفشویی ۴۰۰۰ گرم
تعداد در کارتن : ۴ عدد

مایع ظرفشویی ۱۰۰۰۰ گرم
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مایع شیشه پاک کن ۵۰۰ گرم
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

× ۲مايع شیشه پاک کن ۵۰۰ گرمی

خــود  خــاص  فرموالســیون  بــا  محصــول  ایــن   ●
ضمــن پــاک کــردن ســطوح شیشــه ای و صــاف

مــی  ســطوح  بــه  ای  العــاده  فــوق  شــفافیت 
. بخشد

● ایجــاد رایحــه دلپذیــر در محیــط پــس از مــرصف 
با اثــر ماندگار

● پــاک کننــده چربــی، دوده، گرد و غبار و...
● عــدم باقــی مانــدن لکــه بــر روی شیشــه پــس از 

مرصف
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مایع ظرفشویی ۱۰۰۰ گرم
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

مایع ظرفشویی ۳۷۵۰ گرم

مایع ظرفشویی ۱۰۰۰۰ گرم

ظروف بیشرت درخشندگی  ●
انگیز دل رایحه با نامطبوع بوهای برنده بین از  ●

زدایی چربی نهایت  ●
بیشرت ظروف شس بودن اقتصادی  ●

چسبیده و سوخته غذاهای برنده بین از  ●
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مایع لباسشویی ۱۰۰۰ گرم
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

مایع لباسشویی ۳۰۰۰ گرم
تعداد در کارتن : ۴ عدد

مناسب کنندگی پاک قدرت با مالیم شوینده  ●
شستشو فرآیند در ها لباس شدن بور از کننده نعت م  ●

معموال که هایی گره و ها کرک زدودن با که سلوالز آنزیم حاوی  ●
پارچه تازگی حفظ باعث شود می ایجاد پارچه در شستشو حین در

گردد می مکرر شستشوی از پس
رنگ انتقال از کننده نعت م عوامل دارای  ●

شده کنرتل کف ● دارای
ها لباس روی بر سفیدک و لکه ایجاد ● عدم

ها لباس شستشو از پس دلپذیر رایحه ایجاد  ●

سپيد مش  البسه  مخصوص  لباسشويي  مايع 
به رنگ و بافت پارچه ند بدون آسیب  ● پاک کننده قدر

7 آنزیم باال با عملکرد  قدرت لکه بری   ●
پکتیناز ) و  ليپاز  سلوالز، ماناناز،  پروتئاژ، آمیالز، دو نوع   )  ●

البسه براق کننده  درخشان کننده و   ●
آسیب کمرت به محیط زیست  ●

● عدم ایجاد لکه و سفیدک بر روی لباس ها
● دارای کف کنرتل شده

لباس ها از شستشو  رایحه دلپذیر پس  ایجاد   ●
البسه کننده  درخشان   ●

سپيد5 ال  ج لباسشويي  مايع 

باال كنندگي پاك قدرت با قوی شوينده  ●
باال ویسکوزیته دارای  ●

لباسها نرمی و بری لکه قدرت بردن باال جهت صابون حاوی  ●
لباسها بروي سفيدك و لكه ايجاد عدم  ●

شده کنرتل کف ● دارای
لباسها شستشو از پس دلپذير رايحه ايجاد  ●

پارچه بافت و دوخت از محافظت  ●
الیاف کننده نرم  ●

سپيد3 ال  ج لباسشويي  مايع 

مناسب کنندگی  پاک  قدرت  با  مالیم  شوینده   ●
● دارای کف کنرتل شده

عدم ایجاد لکه و سفیدک بر روی لباس ها  ●
 ● ودن انواع پارچه و لباس،  ● حاوی مواد نرم کننده برای نرم و لطیف 

حوله، ملحفه، پرده و غیره  ●
لباس ها از شستشو  رایحه دلپذیر پس  ایجاد   ●

سپيد كننده  نرم  حاوي  لباسشويي  مايع 

مناسب کنندگی  پاک  قدرت  با  مالیم  شوینده   ●
انتقال رنگ که موجب می شود از  نعت کننده  دارای عوامل م  ●

شستشو حفظ گردد بارها  از  تازگی رنگ پارچه بعد   ●
● دارای کف کنرتل شده

عدم ایجاد لکه و سفیدک بر روی لباس ها  ●
لباس ها از شستشو  دلپذیر پس  رایحه  ایجاد   ●

سپيد رنگي  البسه  مخصوص  لباسشويي  مايع 
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شامپو فرش ۱۰۰۰ گرم
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

مایع نرم کننده ۱۰۰۰ گرم
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

انواع پارچه  الياف  نرم كننده   ●
ه وغ ،ملحفه،پرده  ولباس،حوله 

ساكن ضدالكرتيسيته   ●
● اتوكيش آسان، چ و چروك كمرت

● افزايش دوام پارچه
داراي غلظت مناسب كه موجب توزيع   ●
كنندگي  نرم  ودرنتيجه  الياف  در  يكنواخت 

بهرت مي گردد
داراي رايحه هاي طراوت دهنده   ●

ودلپذير
از  با استفاده  ماندگاري طوال رايحه   ●

كپسوله اسانس  تكنولوژي 
را  رايحه طراوت بخش درهرلحظه ش  ●

با ش مي ماند فراگرفته ومدت ها 
بسته بندي زيبا و شيك  ●

زيست سازگاربامحيط   ●

پاک کننده فرش، موکت، مبل،   ●

با روکش صندلی خودرو 
الیاف مصنوعی  ●

● دارای قدرت پاک کنندگی و کف 

باال کنندگی 
حاوی شوینده های مالیم بدون   ●

الیاف فرش آسیب به 
براق کننده و درخشان کننده فرش و   ●

موکت با دارا بودن
مواد درخشان کننده نوری  ●

حاوی اسانس با رایحه دلپذیر  ●
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مایع ظرفشویی ۱۰۰۰ گرم
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

چربيها رسيع كننده پاك  ●
باال كنندگي كف ● قدرت

مناسب غلظت  ●
آسان ● آبكيش

نامطبوع بوهاي برنده ازب  ●
بدون شستشو هنگام در دلپذير رايحه ● داراي

ظروف بروي ماندگاري اثر
ظروف بیشرت درخشندگی  ●
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ژل ظرفشویی صادراتی

تعداد در کارتن ۴۰۰ گرمی : ۱۸ عدد

تعداد در کارتن ۲۵۰ گرمی : ۳۶ عدد

شیشه پاک کن صادراتی
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

اکتیو دوبرابر مایع  کنسانرته ودارای درصد   ●

ظرفشویی
امولسیون کنندگی  پاک کنندگی و  قدرت   ●

ظرفشویی مایع  دوبرابر  چربیها 
سازگاربا پوست دست  ●

رصفه جویی در هزینه ها   ●

دارای رایحه لیمو جهت از بین بردن بوی   ●

ظروف  روی  چسبیده  غذاهای  نامطبوع 
نایلونی زیبا به همراه رشینگ  بسته بندی   ●

تنها دارنده تکنولوژی تولید  ژل در ایران   ●

کشورهای آسیای  به  ایرانی   تنها صادرکننده   ●

قرقیزستان  جمله  از  قفقاز  وحوزه  میانه 
وتاجیکستان

خود خاص فرموالسیون با محصول ● این
صاف و ای شیشه سطوح کردن پاک ضمن

بخشد. می سطوح به ای العاده فوق شفافیت
با مرصف از پس محیط در دلپذیر رایحه ● ایجاد

ماندگار اثر
و... غبار و گرد دوده، چربی، کننده ● پاک

از پس شیشه روی بر لکه ماندن باقی ● عدم

مرصف
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مایع سفید کننده ۱۰۰۰ گرم
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

مایع سفید کننده ۲۰۰۰ گرم
تعداد در کارتن : ۶ عدد

مایع سفید کننده ۳۰۰۰ گرم
تعداد در کارتن : ۴ عدد

مایع سفید کننده ۴۰۰۰ گرم
تعداد در کارتن : ۴ عدد

قوي کننده  ضدعفونی  سفيدکننده و   ●

مناسب برای از بین بردن لکه های پارچه های   ●

سفيد ملحفه  و  حوله  کتانی،  نخی، 
م،  یز كننده وان ح ضدعفونی کننده و   ●

کاشی، رسامیک و رسویس های بهداشتی
انواع ظروف  ضدعفونی کننده و براق كننده   ●

مالمین چینی و  بلور، 
ها کننده استخر  ضدعفونی   ●
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چندمنظوره ۷۵۰ گرم
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

گازپاک کن ۵۰۰ گرم
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

فر،  پز،  کباب  گاز،  اجاق  کننده  یز   ●

لعاب دار سطوح استیل و 
مجاز  بهداشتی  های  اسانس  حاوی   ●

از استفاده رایحه دلپذیر پس  ایجاد  جهت 
استفاده آسان  ●

مواد  و  ها  چربی  قوی  کننده  پاک   ●

سوخته

حاوی اسانس های مجاز بهداشتی  ●

ایجاد رایحه دلپذیر در محیط پس از مرصف  ●
پاک کننده قوی سطوح کاشی، دیوار دارای   ●

م، رنگ روغن، رسامیک، وان ح
اجاق  آشپزخانه،  لوازم  ظرفشویی،  سینک   ●

و غیره کابینت  گاز، 
و  دوده  کننده  پاک  بر،  لکه  بر،  چربی   ●

کننده ضدعفونی 
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ژل توالت شوي رخشا ۸۰۰ گرم
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

توالت شوی ۸۰۰ گرم
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

یزی  موجب  العاده،  فوق  قدرت  با   ●

ودن عفونی  وضد 
رسویس  وسطوح  رسامیک  کاشی،   ●

بهداشتی
م) می گردد ( روشویی، توالت و وان ح

كارايي باال و اثرفوري  ●

گونه  هر  رسعت  به  خوش  ای  رایحه  با   ●

جرم، رسوب و چربی
رسویس  سطوح  روی  شده  ایجاد   ●

اید یز می  پاک و را  بهداشتی 

بر عالوه دهد می اجازه ش به مناسب غلظت ● با
روی بر را آن راحتی به افقی سطوح انواع

جاری از و استفاده نیز شیبدار و عمودی سطوح  ●

ایید جلوگیری محصول رف هدر و شدن
استفاده نگران دیگر محصول این باالی غلظت ● با

نباشید محصول رف هدر و حد از بیش
روی بر رخشا شوي توالت ژل باالی ماندگاری  ●

شود می آن عملکرد و کارایی افزایش باعث سطوح
دار لعاب سطوح به اسيب ● عدم

پس دلپذير رايحه ايجاد جهت اسانس حاوي  ●

ازشستشو
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لوله بازکن ۱۵۰۰ گرم
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

توالت شوی ۸۰۰ گرم
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

رسيع  رفع  جهت  قوي  فرموالسيون  داراي   ●

های لوله  گرفتگی 
ظرفشویی م ،دستشویی و  فاضالب،ح  ●

● از ب برنده جرم و چربی داخل لوله ها
بدون  و  لوله  کننده  محافظت  مواد  داراي   ●

بر روی لوله ها اثر نامطلوب 

از سطوح كليه براي مناسب و قوي كننده پاك  ●

سطوح ظرفشويي، سينك فر، گاز، اجاق جمله
و كايش ديوار و كف استيل، و نقره ظروف خارجي
ی آسیب سطوح به غیره و رساميك،وان،توالت
می ها آن شدن درخشان و براقیت موجب و رساند

گردد.
به نسبت تر راحت استفاده و باال کنندگی پاک با  ●

منزل نظافت برای خوبی انتخاب مایع های شوینده
بود خواهد

بوی محصول، این از استفاده جریان در  ●

م ایجاد مشابه های ه شویند که را نامطبوعی
کرد. نخواهید احساس یکنند،
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مایع سفید کننده ۱۰۰۰ گرم
تعداد در کارتن : ۱۲ عدد

مایع سفید کننده ۴۰۰۰ گرم
تعداد در کارتن : ۴ عدد

قوي کننده  ضدعفونی  سفيدکننده و   ●

● مناسب برای از بین بردن لکه های پارچه های 

سفيد ملحفه  و  حوله  نخی، کتانی، 
م،  یز كننده وان ح ضدعفونی کننده و   ●

کاشی، رسامیک و رسویس های بهداشتی
انواع ظروف  ضدعفونی کننده و براق كننده   ●

مالمین چینی و  بلور، 
ها استخر  ضدعفونی کننده   ●
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