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أيا كلين 
أكثر من مجرد

نظافة



ماهو ايا كلين؟
ايا كلين منتج طبيعي بتركيبة

خاصة ال يترك عالمات وبقع

مستخلص من األشجار واألعشاب

الطبيعية.

What is Eya Clean ? 
Eya Clean is a natural product by special 

standards extracted from trees and herbs. 
Doesn’t leave marks.



أين يستخدم ايا كلين؟
يمكن استخدام ايا كلين بأمان في المستشفيات

 وجميع المراكز الصحية، غرف العمليات

الجرانيت - الرخام - البالط - السيراميك 

الزجاج - األثاث - الحمامات

وجميع األسطح القابلة للمسح.

Where To Use Eya Clean?
It can be used safely on all surfaces. 
Hospitals, Kitchens and Bathrooms.

Granite - Marble - Tiles - Ceramic - Glass
 Furniture - Bathrooms



ميزات ايا كلين
يتم استخدام أيا كلين إلزالة اآلوساخ والبقع المستعصية دون إضافة الماء.

خالي من المواد الكيميائية
(العطور - ملونات - كبريتات الصوديوم - البارابين - الفوسفات - الكلور)

خالي من الكحول وبدون اي روائح

مزيل لبقاية المواد العالجية 

يصلح على جميع الخامات المتنوعة
( سيراميك - قماش - اخشاب - بالستيك - األرضيات)

أمن وطبيعي ١٠٠٪

Eya Clean Features
Eya Clean is used to remove stubborn dirt and stains without adding water.
Free of Chemicals
(Fragrances - Colourants - Sodium Sulfate - Paraben - Phosphate - Chlorine)
Free from alcohol and without any odors
  Remover of medicinal substances
It is suitable for all materials
(Ceramic - Fabric - Wood - Plastic - Flooring)
100% Natural And Safe



Eya Clean For F loor 
And Surfaces
Natural product that cleans all the dirt, 
Dust and Bacteria.

ايا كلين منظف
األراضي واألسطح

ايا كلين منظف طبيعي يقضي على البكتيريا والجراثيم

ويزيل الغبار واألوساخ  ( خالي من األحماض والروائح )



ايا كلين منظف الغسيل
يمكن استخدام ايا كلين في الغساالت

بقع العالج واألوساخ المستعصية .

Eya Clean For Dirty Clothes
Useable in washing machines to remove stubborn dirt.



ايا كلين منظف
المطابخ وقاعات الطعام

ايا كلين صديق للبيئة ومتعدد االستعماالت، يوفر تنظيفا سهال وآمنا

للبقع واالوساخ المستعصية مثل الزيوت واألوساخ المحروقة وبقع الطعام 

في اماكن الطعام والمطاعم والمقاهي.

Eya Clean For Kitchens,
Restaurants Coffee Shops

Eya Clean is versatile, providing easy
and safe cleaning of stubborn stains and dirt
such as Oils, Burned Dirt, and Food Stains in Food Places
Restaurants and Cafes.



ايا كلين منظف الحمامات
ينظف ايا كلين حمامات المستشفى دون ترك بقايا بفضل المواد الطبيعية

التي يحتويها، يلمع وينظف ويقضي على البكتيريا دون أي رائحة .

Eya Clean For Toilets
Eya Clean, cleans hospital baths without leaving
any residue thanks to the natural materials
It contains, polishes, cleanses and eliminates bacteria without any smells.



ايا كلين منظف
المكيفات والفالتر

يمكن استخدام ايا كلين بأمان وسهولة في تنظيف مكيفات الهواء

في المستشفيات ويمكن أيضا استخدامه للجزئين الخارجي والداخلي.

مع ايا كلين توفير الهواء النقي بسهولة عن طريق تنظيف فلتر المكيف

من البكتيريا والغبار واالسطح المصفرة.

Eya Clean For A/C And F ilters
Eya Clean can be used safely and easily in cleaning air conditioners
In hospitals, it can also be used for both external and internal parts.
Eya Clean provide fresh air easily by cleaning the air conditioner filter
from Bacteria, Dust, and Yellowed Surfaces.
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