Higiena na co dzieƒ

Forever Aloe MPD™ 2X Ultra
Uniwersalny skoncentrowany detergent
Forever Aloe MPD™ 2X Ultra to wielozadaniowy, skoncentrowany detergent
w płynie stworzony przez FLP. Wspaniale sprawdza si´ do prania, a tak˝e do
mycia podłóg, łazienek i kafelków oraz
do czyszczenia dywanów i r´cznego
mycia naczyƒ. Ten bezpieczny, skoncentrowany detergent w płynie Êwietnie
eliminuje brud, usuwajàc tłuszcz i plamy,
nie zarysowujàc przy tym powierzchni,
ani nie pozostawiajàc na niej ˝adnych
Êladów. Jest wystarczajàco uniwersalny, by zastàpiç wiele podobnych produktów dost´pnych na rynku, przynoszàc
tym samym oszcz´dnoÊci jego
u˝ytkownikowi.
Forever Aloe MPD™ 2X Ultra nie zawiera fosforu, dzi´ki czemu jest przyjazny
dla Êrodowiska. Zawarte w nim anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne sà biodegradowalne, co
redukuje zanieczyszczenie Êrodowiska
i wody. Łagodna receptura zawiera delikatne aloe vera, by zmi´kczaç zarówno
dłonie, jak i ubrania. Ten rewolucyjny,
uniwersalny Êrodek myjàcy dost´pny
jest wyłàcznie w Forever Living
Products.

SK¸ADNIKI:

An aqueous solution containing surface
active agents (Water [Aqua], Ethoxylated
Linear Alcohols, Benzenesulfonic Acid,
C10-16-Alkyl Derivatives, Sodium Salts,
Sodium Xylene Sulfonate and Sodium
Sulfate), Conditioner (Aloe Barbadensis
Leaf Juice), Fragrance (Parfume),
Methylisothiazolinone, and Colorant.
SPOSÓB U˚YCIA:

Standardowe pranie w pralce automatycznej. U˝yç 15 ml. Przy usuwaniu
plam nale˝y nanieÊç niewielkà iloÊç płynu bezpoÊrednio na zabrudzone miejsce,
dodaç wody i namoczyç przed praniem.
Zawsze nale˝y przeprowadziç prób´
koloru na wewn´trznej stronie tkaniny.
Czyszczenie ogólne. U˝yç 30 ml na
ok. 4 litry wody, aby czyÊciç: naczynia,
blaty, sprz´t kuchenny, łazienki, glazur´,
terakot´, dywany, a tak˝e samochody,
zarówno wewnàtrz, jak i zewnàtrz.
Gospodarstwo domowe. Łagodny dla
dłoni; wystarczy par´ kropli na gàbce
lub Êciereczce, by naczynia były lÊniàco
czyste, plamy na dywanie usuni´te itp.
(nie zalecany do u˝ywania w zmywarkach automatycznych).
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•U
 niwersalny, podwójnie
skoncentrowany Êrodek
czyszczàcy
• Nie zawiera fosforu
• Przyjazne dla Êrodowiska,
biodegradowalne składniki
• Delikatna receptura łagodna
dla dłoni i ubraƒ
Uwaga: Nie nale˝y u˝ywaç do
automatycznych zmywarek
OPAKOWANIE: 946 ml

Kod:
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