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Dettol spray wielofunkcyjny do powierzchni Limonka i
Cytryna 500 ml
 

Cena: 15,29 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Aerozole

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Wstęp

UNIWERSALNY: Wielofunkcyjny spray do czyszczenia powierzchni to uniwersalny środek czyszczący, który sprawdzi się
zarówno w kuchni jak i w łazience.
SKUTECZNY: Potrójna siła w walce z trudnymi zabrudzeniami takimi jak: tłuszcz, przypalone jedzenie, brud w łazience.
ZAPEWNIAJĄCY ODŚWIEŻENIE: Orzeźwiający zapach cytryny i limonki sprawi, że powierzchnie w Twoim domu będą pachnieć
świeżością i czystością na długo.
BEZPIECZNY: Może być stosowany na powierzchnie, które na co dzień mają kontakt z żywnością, jak np. blaty kuchenne.
IDEALNY: Zostań perfekcyjną panią domu z sprayem do czyszczenia powierzchni Dettol o orzeźwiającym zapachu.

Składniki
<5% anionowe środki powierzchniowo czynne, chlorek benzalkonium, kompozycja zapachowa, limonen. Więcej informacji o składnikach:
rbeuroinfo.com

Charakterystyka
Spray do czyszczenia powierzchni o zapachu limonki i cytryny Dettol nie tylko perfekcyjnie czyści , ale również pomaga zaoszczędzić
Twój czas. Dzięki uniwersalności sprayu Twoja efektywność sprzątania wzrośnie, ponieważ już nie będziesz potrzebował kilku różnych
preparatów, które generują tylko większą liczbę odpadów. Możesz wyczyścić więcej powierzchni za pomocą jednego produktu.
Wielofunkcyjność sprawia, że nie masz aż tylu butelek różnych produktów do zamówienia, wysyłki lub utylizacji, co oznacza
wykorzystanie mniejszej ilości energii, zmniejszenie ilości odpadów i redukcję emisji dwutlenku węgla. Nasz spray pomaga Ci zatem w
byciu eko i w oszczędzaniu! Wielofunkcyjny spray do powierzchni wyróżnia się na rynku swoim orzeźwiającym, zapachem, który
dodatkowo odświeża i potęguje uczucie czystości.

Wielofunkcyjny spray do czyszczenia powierzchni.
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O zapachu limonki i cytryny.
Potrójna moc działania (tłuszcz, przypalone jedzenie i brud w łazience) w walce z codziennymi trudnymi zabrudzeniami
Odpowiedni do: desek do krojenia, krzesełek dziecięcych, mat do przewijania, lodówek, koszy na śmieci, zlewów kuchennych,
wanien i zaworów, desek sedesowych.
Pozostawia świeży zapach.

Nasza najlepsza formuła w walce z tłuszczem*. O zapachu limonki i cytryny. Płyn do mycia powierzchni, w tym
powierzchni mających kontakt z żywnością. Zabijaja 99,9% bakterii.

Jeszcze bardziej zadbaj o zdrowie, używając Dettol Power&Fresh, zaawansowanego płynu do mycia powierzchni w Twoim
domu. Ten produkt ma potrójną moc działania (tłuszcz, przypalone jedzenie i brud w łazience) w walce z codziennymi trudnymi
zabrudzeniami. Produkt pozostawia również świeży zapach.
ODPOWIEDNI DO: desek do krojenia, krzesełek dziecięcych, mat do przewijania, lodówek, koszy na śmieci, zlewów kuchennych,
wanien i zaworów, desek sedesowych.

Stosowanie
1.Przekręć dyszę w pozycję ON.
2. Spryskaj czyszczoną powierzchnię z odległości 20-25cm.
3. Pozostaw maksymalnie do 5 minut, przetrzyj i spłucz. Zawsze sprawdź na niewidocznej powierzchni przez 5 minut przed użyciem.
Nie używaj do: porowatych powierzchni takich jak marmur, drewno, powierzchni malowanych, emaliowanych, metalowych lub
pozłacanych.
Nie pozostawiaj przez dłuższy czas na plastiku. Dla powierzchni mających kontakt z żywnością: używaj tylko na twardych
nieporowatych powierzchniach i spłucz wodą.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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