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Warto wiedzieć
Co trzymasz w ręku?
Produkt hipoalergiczny i ekologiczny o niespotykanych
właściwościach myjących i odtłuszczających,
z certyfikatem HYPO BDA 22020A/17.
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.
Dla tych, którzy chcą otrzymywać skuteczność w zdrowym wydaniu.
Do czego?
Do kuchni. Do zmywania codziennych naturalnych zabrudzeń kuchennych, których źródłem jest
gotowanie, smażenie czy zwykłe plamy, zalania i chlapnięcia, na wszelakich powierzchniach.
Do czego nie?
Jeżeli oczekujemy braku najmniejszych smug na błyszczącej powierzchni (szkło, stal nierdzewna,
meble z połyskiem, szyba piekarnika), użyj SZYBY i STAL NIERDZEWNA.
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Co w nim wyjątkowego?
Po pierwsze HYPO. Środek ten oparty jest na naturalnych składnikach i nie zawiera ani
substancji zapachowych ani barwników.
Po drugie siła odtłuszczania. Fakt naturalnego pochodzenia nie zwalnia z obowiązku wykonania
zadnia. Produkt ten prezentuje silne i wyjątkowe, bo naturalne i bezpieczne właściwości
rozpuszczania tłuszczu i usuwania zanieczyszczeń organicznych.

Po trzecie bezpiecznie. Używając do 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?
Płyn przeznaczony jest do mycia ręcznego (np. mikro fibra bądź ręcznik papierowy).
Po rozpyleniu na mytej powierzchni poczekajmy kilka sekund na „zwilżenie” zabrudzenia.
Im poważniejsze, grubsze czy starsze powłoki brudu, tym więcej czasu potrzeba na zadziałanie.
Następnie myjemy wycierając powierzchnię. Nie wymaga spłukiwania.
W razie konieczności po prostu należy powtórzyć zabieg.
Z czego się składa?
Skład preparatu: woda, związki powierzchniowo czynne pochodzenia cukrowego, Cytrynian sodu,
Glukonian Sodu,,Benzoesan Sodu, Alkohol Izopropylowy
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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.
Ciekawe
Rozpuszcza między innymi:
plamy oleju;
przypalony tłuszcz (doskonale myje powłokę teflonową patelni);
stare powłoki tłustego kurzu (na meblach kuchennych);
trudne i stare zabrudzenia.
Świetnie radzi sobie z rdzawymi nalotami na spodzie palników.
Do codziennego mycia można nanieść na ściereczkę i przetrzeć powierzchnię.
Przy zadawnionych zabrudzeniach popryskać na zabrudzenie i pozostawić na jakiś czas.
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