NATURALNY PŁYN DO CZYSZCZENIA KUCHNI – BERGAMOTKA I ZIELONA HERBATA
Naturalny płyn do czyszczenia kuchni to skuteczny, przyjazny dla środowiska środek czyszczący
usuwający kamień i brud, a przy tym pozostawiający powierzchnię wolną od szkodliwych substancji.
Nasza motywacja
Firma LAVECO została stworzona z pasji do natury i zdrowego stylu życia. Naszym celem jest
dostarczanie klientom wysokiej jakości produktów czyszczących bezpiecznych dla rodziny,
przyjaznych dla środowiska, a przy tym bardzo skutecznych w działaniu. Stosując nasze produkty,
dbasz o zdrowie swoje, rodziny oraz naszej planety. Naturalny płyn do czyszczenia kuchni zawiera
bezpieczne dla środowiska i ulegające biodegradacji składniki, które bardzo dobrze radzą sobie z
trudnymi zabrudzeniami, a dodatek olejków eterycznych z bergamotki i zielonej herbaty pozostawi
delikatny i orzeźwiający zapach dający uczucie odświeżenia w całej kuchni. Wszystkie produkty
opracowane są przez dr inż. nauk chemicznych, a ich bezpieczny skład poparty jest badaniami
naukowymi.
Zastosowanie
Produkt przeznaczony do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni kuchennych (ceramicznych, stali
nierdzewnej, tworzyw sztucznych). Nie stosować na powierzchnia nieodpornych na kwasy: kamień
wapienny, marmur itp.

Cechy:
•

bez chloru

•

bez rakotwórczych chemikaliów

•

bez enzymów, substancji genetycznie zmodyfikowanych i nanocząstek

•

łatwy w użyciu

•

naturalny i skuteczny

•

z olejkami eterycznymi z bergamotki i zielonej herbaty

•

łatwo usuwa osad kamienny i inne zanieczyszczenia powstałe podczas pracy w kuchni

Sposób użycia
Spryskać czyszczoną powierzchnię lub miejsce, pozostawić na kilka minut, następnie wytrzeć wilgotną
ścierką. W przypadku silnych zanieczyszczeń użyć szczotki lub odpowiedniej gąbki. Po użyciu płynu
dokładnie umyć ręce. Przetestować na niewidocznej powierzchni.
Objętość netto: 500 ml
Okres ważności: 24 miesiące

Kod EAN: 5907222552056

Ingradients (INCI): water, citric acid, decyl glucoside, cocamidopropyl betainę, fragnance*
(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.

