WARTO WIEDZIEĆ

ŁAZIENKA, ARMATURA

BDA 22021A/17

Warto wiedzieć
Co trzymasz w ręku?
Produkt hipoalergiczny do pielęgnacji łazienki
o niespotykanych właściwościach myjących,
z certyfikatem HYPO BDA 22021A/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 mycia łazienki. Umywalki, zlewu w kuchni, kranów, luster z osadu kamiennego, kafelków,
prysznica.
Bezpieczny dla kranów, baterii łazienkowych, chromów, mosiądzu i innych metali. Do mycia
bieżących zabrudzeń powierzchni twardych i odpornych na kwaśny odczyn.
Do czego nie?
Jest to produkt dedykowany do usuwania osadów. Ma za zadanie dokładnie usunąć
zanieczyszczenia i nie pozostawić po sobie śladu. Nie spisze się najlepiej przy odtłuszczaniu.
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Co w nim wyjątkowego?
Po pierwsze HYPO. Środek ten oparty jest na naturalnych składnikach i nie zawiera substancji
zapachowych ani barwników, ani substancji spieniających.
Po drugie siła mycia. Produkt ten, oprócz usuwania osadów posiada wspaniałe właściwości
myjące.
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?
Aby dać mu szansę spróbuj:
1. Rozpylić preparat na wannie/umywalce/kranie
2. Poczekać około 1 minuty.
3. Wymyć miękka szmatką i spłukać.
W razie konieczności powtórz czynność.
Z czego się składa?
Skład preparatu: woda, związki powierzchniowo czynne pochodzenia cukrowego, kwas cytrynowy,
kwas mlekowy, kwas glikolowy
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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
Pozostawia czyste podłoże
Mycie podłóg, blatów zazwyczaj odbywa się przy pomocy środków zasadowych. Woda, w której
są rozcieńczane może pozostawiać niewielki osad po każdym myciu i wyschnięciu. Niekiedy
zabrudzenia jakie zauważasz na podłodze są wynikiem gromadzenia się zanieczyszczeń w
osadzie wodnym pozostawionym na podłodze. Usuniesz go kwaśnym preparatem. W tym celu
raz na jakiś czas, umyj podłogę dodając do wody trochę płynu ŁAZIENKA i ARMATURA.
Twoja podłoga czy blat znowu będzie wolna od osadu i łatwiejsza w utrzymaniu.
Zacznie znowu lśnić 
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