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Warto wiedzieć
Co trzymasz w ręku?
Produkt hipoalergiczny i ekologiczny o świetnych właściwościach myjących i odkamieniających.
Dla kogo?
Dla każdego! Natomiast w szczególności dla osób z alergią (atopią, wypryskiem kontaktowym),
astmą czy katarami. Dla wszystkich dla których zapach i kolor są mniej istotne niż zdrowie.
Nie pozostawia żadnych nalotów, zapachów czy innych substancji po wypłukaniu.
Dla tych, którzy chcą otrzymywać skuteczność w zdrowym wydaniu.
Do czego?
Do usuwania nalotu kamiennego z kabin prysznicowych, wanien, umywalek, toalet i innych
powierzchni kwasoodpornych.
Do czego nie?
Jest to produkt dedykowany do usuwania osadów wodnych, mydeł i innych zbrudzeń dnia
codziennego. Ma za zadanie dokładnie usunąć zanieczyszczenia i nie pozostawić po sobie
żadnych szkodliwych substancji. Jednak nie powinno się stosować go do podłoży delikatnych i
nieodpornych na działanie substancji i odczynie kwaśnym.
Co w nim wyjątkowego?
Po pierwsze HYPO. Środek ten oparty jest na naturalnych składnikach i nie zawiera ani
substancji zapachowych, ani barwników czy spieniaczy.
Po drugie siła odkamieniania. Fakt naturalnego pochodzenia idzie w parze ze skutecznością.
Produkt ten nie posiada silnych właściwości pieniących, jednak świetnie daje sobie radę z
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tłuszczem i zabrudzeniami. Nierozcieńczony rewelacyjnie usuwa przypalenia nawet w chłodnej
wodzie
Po trzecie bezpiecznie. Używając go nie ma obawy o zdrowie. Nie działa alergizująco, nie
posiada substancji alergennych. Powstały w oparciu o naturalne składniki nie wyrządzi krzywdy
naszej skórze a tym bardziej żadnej mytej powierzchni wodoodpornej.
Jak go używać?
1. Nanieść bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię i pozostawić na kilka minut. Następnie
zetrzeć i spłukać.
2. Niespłukany, po wyschnięciu, może się lepić. Jest to spowodowane zawartością substancji
powierzchniowo czynnych pochodzenia cukrowego.
Z czego się składa?
Skład preparatu: woda, niejonowe związki powierzchniowo czynne pochodzenia cukrowego,
Kwas cytrynowy, Kwas metanosulfonowy.
Bezpieczeństwo
Produkt nie stanowi zagrożenia dla środowiska.
Produkt można używać podczas jedzenia i picia.
Produkt nie stanowi zagrożenia przy dostaniu się do oczu lub przewodu pokarmowego lecz nie
jest produktem przeznaczonym do spożycia.
Produkt może być używany przez kobiety w ciąży, osoby uczulone, alergików oraz wrażliwe na
działanie produktów chemicznych.
Produkt nie posiada potencjalnych alergenów, substancji potencjalnie szkodliwych,
komedogennych, konserwujących, podejrzanych o właściwości
rakotwórcze ani zakazanych w Unii Europejskiej.
Produkt nie posiada barwników i substancji zapachowych.
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