NATURALNY PŁYN DO CZYSZCZENIA ŁAZIENKI – CYTRUSOWY
Naturalny płyn do czyszczenia łazienki o cytrusowym zapachu to skuteczny, przyjazny dla środowiska
środek czyszczący usuwający kamień.
Nasza motywacja
Produkt powstał z myślą o bezpieczeństwie ludzi i środowiska, dlatego nie zawiera toksyn, sztucznych
barwników, SLS/SLES, chloru, formaldehydu, fosforanów, parabenów, enzymów, EDTA. Nasze
produkty zawierają środki powierzchniowo czynne z surowców naturalnych pochodzących z
odnawialnych źródeł.
Zastosowanie
Naturalny płyn do czyszczenia łazienki o zapachu cytrusowym dokładnie i skutecznie usuwa osady
wapienne oraz pozostałości mydła z kabin prysznicowych, wanien, umywalek czy innej armatury
łazienkowej. Dla lepszego działania spryskać czyszczoną powierzchnię preparatem, a następnie
pozostawić produkt od 5 do 10 minut do zadziałania, po czym dokładnie spłukać wodą.

Cechy:
•

bez chloru

•

bez rakotwórczych chemikaliów

•

bez enzymów, substancji genetycznie zmodyfikowanych i nanocząstek

•

łatwy w użyciu

•

naturalny i skuteczny

•

z olejkiem eterycznym z pomarańczy i lawendy

•

łatwo usuwa osad z kamienia, resztki mydła, pozostałości rdzy i plamy z wody

•

nie stosować do powierzchni wapiennych jak marmur, alabaster, lastryko, sztuczny kamień,
beton itd.

Sposób użycia
Spryskać czyszczoną powierzchnię preparatem z odległości około 30 cm. Pozostawić na 1-3 minut. W
razie potrzeby lekko przeszorować gąbką lub miękką szczotką. Intensywnie spłukać czystą wodą. Po
użyciu płynu dokładnie umyć ręce. Przetestować na niewidocznej powierzchni.
Objętość netto: 500 ml
Okres ważności: 24 miesiące
Kod EAN: 5907222552018

Ingradients (INCI): water, citric acid, decyl glucoside, cocamidopropyl betaine, fragnance*
(LIMONENE, LINALOOL))
* derived from natural ingredients

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz zwroty wskazujące środki ostrożności
Hasło ostrzegawcze: UWAGA

Zwrot(y) wskazujący(e) rodzaj zagrożenia:
H319 Działa drażniąco na oczy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie spłukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 W przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się
po poradę lekarza.
Informacje uzupełniające
Zawiera: d-limonene. Może powodować występowanie reakcji alergicznej.

