HYPO

KATALOG

Konretnie i na temat.

CROEN-HYPO to gruntowna przebudowa podejścia do produków
codziennego użytku w utrzymaniu czystości.
Przedstawiamy ich postać będącą połączeniem:
minimalizmu,
troski o zdrowie,
dbałości o środowisko.
Produkty zostały stworzone wyłącznie ze składników naturalnych
z wykluczeniem jakichkolwiek alergenów, toksyn,
dodatków zapachowych i koloryzujących.
W rezultacie stały się hipoalergiczne, w 100,00 % naturalne,
nietoksyczne dla człowieka i obojętne dla środowiska.

Jeżeli doceniasz zdrowe założenia i uczciwość wykonania
pozwalające na transparentność, to rozumiesz.

Pozdrawiam serdecznie
Jarosław Woytowicz

HYPO
SKUTECZNOŚĆ
ZAPACH
BARWA

ZWIĄZKI
DRAŻNIĄCE
SKÓRĘ
ZWIĄZKI
GROŹNE PRZY
WDYCHANIU
OPARÓW
SLS, SLES,
PARABENY

SUBSTANCJE
ALERGIZUJĄCE

SZKODLIWE
KONSERWANTY
POWODUJĄCE SKAŻENIE
ŚRODOWISKA
i WÓD GRUNTOWYCH

ZWIĄZKI
PETROCHEMICZNE

ZAMIEŃ UKRYTE ZAGROŻENIA NA ZDROWE KORZYŚCI

Zamień ukryte zagrożenia na oczywiste korzyści
składniki nie występujące w produktach CROEN-HYPO

Prtodukty nie zawierają substancji sklasyﬁkowanych według
CLP conajmniej jako:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H360F Może działać szkodliwie na płodność.
H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
Prtodukty nie zawierają substancji rozpoznanych jako alergeny, berwników,
oraz innych, sklasyﬁkowanych według CLP conajmniej jako:
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu
H334
w następstwie wdychania
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Prtodukty nie zawierają substancji ropopochodnych oraz sklasyﬁkowanych
według CLP conajmniej jako:
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe
H410
skutki.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Produkty nie zawierają substancji:
pochodzenia zwierzęcego
testowanych na zwierzętach

Prtodukty nie zawierają substancji sklasyﬁkowanych według CLP conajmniej jako:
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Prtodukty nie zawierają substancji sklasyﬁkowanych według CLP conajmniej jako:
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu
H334
w następstwie wdychania
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

„iZiS”

Produkty poddane testom kontaktowym przez Kosmetyczno-Lekarską
Spółdzielnie Pracy Laboratorium Wyrobów Kosmetycznych i Chemii
Gospodarczej "iZiS" i certyﬁkowane na: "Brak własności drażniących i
uczulajacych - tzw. HIP O ALERGIA".

SZYBY i STAL NIERDZEWNA
Po prostu. Umyjesz szyby, lustra
i stal nierdzewną, bez obawy
o smugi i efekt tęczy na stali,
chroniąc dłonie i płuca przed
toksycznymi związkami.

KUCHNIA AGD
Śmiesznie szybko! Usuniesz
zachlapania i tłuszcz z kuchenki,
blatu, mebli czy fug bez obawy
o zdrowie i dłonie. 1.2.3.
Popryskaj, odczekaj, zetrzyj.

BDA 1199/17
BRAK WŁASNOŚCI DRAŻNIĄCYCH i
UCZULAJĄCYCH "iZiS"
BDA 22020A/17
BRAK WŁASNOŚCI DRAŻNIĄCYCH i
UCZULAJĄCYCH "iZiS"

ŁAZIENKA ARMATURA
Z ulgą. Zyskasz lśniące krany
i łazienkę pachnącą wodą. Usuń
osady mydła i kamień bez podrażnień dłoni, oczu i oskrzeli.
1.2.3. Nanieś, odczekaj, zmyj.

KABINA PRYSZNICOWA
Bez obaw. Odkamienisz prysznic,
wannę czy armaturę i przywrócisz im świeży wygląd bez
strachu o zdrowie i uczulenia.
1.2.3. Popsikaj, odczekaj, spłucz.

DO MYCIA NACZYŃ
Minimalistycznie. Nie podrażni
i nie wysuszy dłoni. Odtłuści
i umyje naczynia a magnez
zadziała na Twój organizm jak
terapia uzupełniająca.

BDA 22021A/17
BRAK WŁASNOŚCI DRAŻNIĄCYCH i
UCZULAJĄCYCH "iZiS"

CZYSTE OWOCE
Smacznego. Pozbawi owoce
i warzywa niepotrzebnych zanieczyszczeń, resztek pestycydów
i przywróci właściwy aromat, nie
zaburzając flory bateryjnej.

CZYSTE ZABAWKI
Patrz bez obaw. Pozbawi arytkuły
dziecięce, zabawki, meble i blaty
zanieczyszczeń, resztek śliny
i tłuszczu. Bez zbędnych,
alergennych substancji.

PODŁOGI PANELE GRES

BDA 22019A/17
BRAK WŁASNOŚCI DRAŻNIĄCYCH i
UCZULAJĄCYCH "iZiS"

Bosą stopą. Zyskasz prawdziwie
czystą podłogę i inne powierzchnie bezpieczne dla Ciebie, dla
dzieci i dla zwierzaków. Bez
zapachu, bez koloru, bez toksyn.

DREWNO OLEJOWANE
Odetchnij naturalnie. Nie
zostanie nic, co szkodliwe czy
alergenne. Dokładnie umyje
odżywiając naturalnym mydłem
z gliceryną.

SKÓRA NATURALNA
Usiądź. Wreszcie. Wyczyścisz sam
swoje skórzane meble
i galanterię bez strachu. Spryskaj,
odczekaj, poszoruj delikatną
szczoteczką i zetrzyj.

HYPO

