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UrineFree preparat bio-enzymatyczny 250 ml
 

Cena: 48,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Aerozole

Producent OVER COSMETICS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, bakterie, kompozycja zapachowa

Wskazania i działanie

UrineFree jest w 100% biodegradowalny i ekologiczny, jest bezpieczny i można stosować go przy małych dzieciach, czy też przy
nadwrażliwej skórze. Urinefree nie wywołuje podrażnień przy kontakcie ze skórą. W swoim składzie zawiera bioenzymy. Działają
one bezpośrednio na kryształki kwasu moczowego, które są nie rozpuszczalne, więc przy stosowaniu różnego rodzaju środków
czystości kryształki kwasu moczowego pozostają nie usunięte, w połączeniu z wilgocią tworzą plamę oraz co za tym idzie
przykry zapach. UrineFree jest produktem do szerokiego stosowania, nie tylko działa na plamy z moczu, ale również innego
rodzaju plamy pochodzenia organicznego na przykład plamy z wymiocin, kału, trawy, kawy itp. Usuwa zarówno świeże jak i stare
plamy.
UrineFree jest środkiem zawierającym w swym składzie bioenzymy. Dzięki swej formule działa skuteczniej niż inne tego typu
produkty. Podczas, gdy inne środki działają tylko powierzchniowo, usuwając niektóre składniki moczu, UrineFree trwale usuwa
plamy, zapach moczu oraz zawarte w nim bakterie.

ZALETY

Zapobiega przywieraniu brudu - specjalne niejonowe środki powierzchniowo czynne, które usuwają plamy z powierzchni, nie
pozwalając na zaleganie brudu i jego przyciąganie.
Koniec z osadem - środek sprzęgający, który zapobiega osadzaniu się produktu w pojemniku i zapewnia odpowiednią
konsystencję przy każdym zastosowaniu.
Wygodne użytkowanie - posiada pompkę która pozwoli w łatwy i wydajny sposób rozprowadzić UrineFree na wybranej przez
nas powierzchni.
Mieszanka olejowa - mieszanka zawiera aż 72 oleje podstawowe i jest najszerszym asortymentem formuły podstawowej na
rynku. Powoduje stałe neutralizowanie zapachu, podczas gdy bakterie i enzymy działają przetwarzając mocz.
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Uwaga
Przechowywać w temperaturze pokojowej w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie rozpylać na ludzi i zwierzęta. Nie używać jako
odświeżacza powietrza. Unikać zanieczyszczenia oczu. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać dużą ilością zimnej wody. Jeżeli
następują negatywne skutki związane z wdychaniem wyjść na świeże powietrze.

Dawkowanie
Wstrząsnąć przed użyciem. Nie rozpuszczać. Dokonać próby na trwałość koloru.

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