Forever Aloe MPD
2X Ultra

®

#307

ΣΠΙΤΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Αφαιρεί τα λίπη
• Συμπυκνωμένη σύνθεση
• Συστατικά, φιλικά προς το περιβάλλον
• Απαλή σύνθεση

Χωρίς γλουτένη Καταλληλο για χορτοφάγους Κατάλληλο για vegans

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
946ml

ΟΔΗΓΙΕΣ
Πλυντήριο ρούχων (για σύνηθες φορτίο πλύσης)
Χρησιμοποιήστε 15 ml. Για την απομάκρυνση
λεκέδων, απλώστε μικρή ποσότητα υγρού απευθείας
πάνω στο λεκέ, προσθέστε νερό και αφήστε το
να μουσκέψει πριν το πλύνετε στο πλυντήριο. Για
περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την
ετικέτα του προϊόντος.

Για γενική χρήση

Forever Aloe MPD® 2X Ultra
Πολυκαθαριστικό για το σπίτι με τη δύναμη της αλόης.
Δεν θα θέλατε να είχατε ένα απορρυπαντικό που θα μπορούσε να
αντικαταστήσει όλα αυτά τα μπουκάλια οικιακών καθαριστικών κάτω από
το νεροχύτη; Αυτό ακριβώς θα έχετε με το Forever Aloe MPD® 2X Ultra.
Αυτό το εξαιρετικά συμπυκνωμένο απορρυπαντικό είναι αποτελεσματικό,
ευέλικτο και φιλικό προς το περιβάλλον
Θα το λατρέψετε ως απορρυπαντικό ρούχων. Η προσθήκη αλόης βέρα
καθιστά την ήπια και απαλή σύνθεση του ασφαλή για χρήση για όλους
τους τύπους ρούχων, αφήνοντάς τα απαλά και καθαρά.

Διαλύστε 30ml του προϊόντος σε 5 λίτρα νερό,
ανακατέψτε καλά και καθαρίστε συσκευές,
πατώματα, μπάνια, πλακίδια, χαλιά, και αυτοκίνητα
(μέσα και έξω)

Για οικιακή χρήση
Απαλό για τα χέρια, μόνο μερικές σταγόνες από
το υγρό σε ένα σφουγγάρι ή βετέξ αρκούν για να
κάνουν τα πιάτα σας να τρίζουν από καθαριότητα,
να απομακρύνουν λεκέδες από τα χαλιά και πολλά
άλλα. (Δεν συνίσταται η χρήση του σε πλυντήρια
πιάτων).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Kosher, Halal

Ωστόσο, τα ρούχα είναι μόνο η αρχή. Το Forever Aloe MPD® είναι
ιδανικό για δάπεδα, μπάνια, πλακάκια, χαλιά, ακόμη και πιάτα για το
πλύσιμο στο χέρι.* Αυτό το οικιακό καθαριστικό για όλους τους χώρους

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

απομακρύνει τη βρωμιά, το λίπος και αφαιρεί τους λεκέδες χωρίς

Υδατικό διάλυμα που περιέχει 15-30% μη
ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, 15-30%
ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, άρωμα,
μεθυλισόθειαζολινόνη, σαλικυλικό βενζύλιο,
d-λιμονένιο, λιναλοόλη, γέλη από φύλλα αλόης (Aloe
Barbadensis).

γρατζουνιές ή φθορές στις επιφάνειες.
Σε αντίθεση με πολλά απορρυπαντικά, τα ανιονικά και μη ιονικά
επιφανειοδραστικά είναι βιοδιασπώμενα, οπότε δεν χρειάζεται
να ανησυχείτε για τη ρύπανση του περιβάλλοντος ή του νερού.
Αντικαταστήστε όλα σας τα καθαριστικά με το Forever Aloe MPD®.
Θα λατρέψετε αυτό το εξαιρετικά συμπυκνωμένο καθαριστικό. Η
προσθήκη μιας μικρής ποσότητας Forever Aloe MPD® στο νερό θα
σας προσφέρει μια ισχυρή λύση καθαρισμού, απαλή με τα χέρια και
αποτελεσματική στους δύσκολους λεκέδες.
*να μην χρησιμοποιείται σε πλυντήρια πιάτων.

