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Dettol chusteczki antybakteryjne do dezynfekcji Limonka i
Mięta x 36 szt
 

Cena: 12,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 36 szt

Postać Chusteczki

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Produkt biobójczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

WYJĄTKOWA FORMUŁA: Chusteczki dzięki dopracowanej formule usuwają aż do 99,9% bakterii. Idealne do mycia i dezynfekcji
powierzchni.
WIELE ZASTOSOWAŃ: Idealne do powierzchni mających kontakt z żywnością, desek do krojenia, mat do przewijania, zlewów
kuchennych i desek sedesowych.
WYGODNE OPAKOWANIE: Antybakteryjne chusteczki wielofunkcyjne w opakowaniu z plastikowym zamknięciem - 36 sztuk
chusteczek.
BEZ WYBIELACZA: Chusteczki Dettol nie posiadają wybielacza w swoim składzie, dzięki czemu nadają się do powierzchni
mających kontakt z żywnością.
ODŚWIEŻENIE: Antybakteryjne chusteczki o przepięknym zapachu limonki i mięty, który zapewni długie uczucie czystości i
porządku.

Charakterystyka
Dettol od lat pomaga rodzinom na całym świecie zwalczać zarazki. Nasza wiedza w zakresie dezynfekcji i higieny wciąż się powiększa i
ewoluuje, począwszy od wytwarzanych przez nas produktów, a skończywszy na edukacji. Z Dettolem codzienne usuwanie
drobnoustrojów i zanieczyszczeń z powierzchni użytkowych to czysta przyjemność. Antybakteryjne chusteczki do mycia i dezynfekcji
powierzchni zapewniają skuteczną likwidację bakterii, abyś mógł czuć się bezpiecznie, a czystość wokół Ciebie była na najwyższym
poziomie. Chusteczki cieszą się niesłabnącą popularnością w domach na całym świecie. Dzięki regularnemu korzystaniu z naszego
produktu, który zawiera aktywny składnik przeciwbakteryjny, zapewniasz sobie i swoim bliskim dodatkową ochronę przed zarazkami.
Piękny zapach nada świeżości każdemu elementowi i dowolnej powierzchni. Wygodne opakowanie oraz możliwość wielokrotnego
otwierania bez tracenia właściwości produktu. Dzięki tej właściwości długo będziesz się cieszyć wciąż wilgotnymi chusteczkami.
Chusteczki są idealne do każdej powierzchni, nawet tej mającej kontakt z żywnością, idealne do desek do krojenia, krzesełek dziecięcych,
mat do przewijania, lodówek, koszy na śmieci, zlewów kuchennych, wanien i zaworów, desek sedesowych. Produktów biobójczych

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/dettol-chusteczki-antybakteryjne-do-dezynfekcji-limonka-i-mieta-x-36-szt.html
http://www.aptekaotc.pl/dettol-chusteczki-antybakteryjne-do-dezynfekcji-limonka-i-mieta-x-36-szt.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące
produktu.

Antybakteryjne i drożdżakobójcze chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni mających kontakt z
żywnością.
ANTYBAKTERYJNE I DROŻDŻAKOBÓJCZE CHUSTECZKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI
Bez wybielaczy.
Bezpieczne do użycia na powierzchniach mających kontakt z żywnością
Odpowiednie do:

desek do krojenia, krzesełek dziecięcych ,mat do przewijania, lodówek ,koszy na śmieci ,zlewów kuchennych ,wanien i
zaworów desek sedesowych.

Bez wybielaczy.
Zabijają 99,9%bakterii.
OCHRONA PRZED WYSYCHANIEM.

Stosowanie
1. Otwórz pokrywkę zabezpieczającą i wyciągnij chusteczkę.
2. Przetrzyj powierzchnię dla uzyskania higienicznej czystości, a następnie wyrzuć chusteczkę.
3. Po dezynfekcji powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą przeznaczoną do spożycia. W celu usunięcia bakterii
pozostaw powierzchnie niespłukane przez 5 min, w celu usunięcia drożdży przez 15 min.
4. Aby uniknąć wysychania chusteczek szczelnie zamknij opakowanie po każdym użyciu.
NIE DO UŻYTKU OSOBISTEGO!
Nie wyrzucać do toalety. Nie stosować do: powierzchni porowatych, dywanów, tapicerki, tkanin.
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