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Aktywny żel do
WC Mięta
Cena

18,50 zł

Numer katalogowy

1443

Rozmiar

U

Opis produktu
Aktywny żel do mycia toalet jest wyjątkowo gęsty, dzięki czemu lepiej przylega do
czyszczonych powierzchni, co z kolei wiąże się z większą skutecznością działania. Żel
łączy w sobie naturalny kwas mlekowy i cytrynowy, które rozpuszczają osady wapienne.
Oba kwasy otrzymywane są na drodze fermentacji cukru i ulegają całkowitej
biodegradacji. Naturalne tensydy roślinne sprzyjają dyspergacji (rozbijaniu większych
cząstek) i usuwają zabrudzenia, pozostawiając muszlę higienicznie czystą. Dodatek
aktywnego wybielacza tlenowego umożliwia usuwanie wyjątkowo uporczywych zabrudzeń
w trudno dostępnych zakamarkach.
Olejki eteryczne z bio-mięty pieprzowej pozostawiają intensywny, świeży zapach.
Sposób użycia: Pomimo, iż produkt został przebadany dermatologicznie i nie jest szkodliwy dla
skóry, zalecane jest stosowanie rękawic ochronnych z uwagi na fakt, że zawarte w nim kwasy mogą
działać miejscowo drażniąco, szczególnie w przypadku przerwania ciągłości skóry (zadrapania,
skaleczenia).
Błękitna barwa żelu, pochodząca z naturalnego barwnika mineralnego, jakim jest ultramaryna,
pomaga w odpowiednim dozowaniu.
Czyszczone powierzchnie i zakamarki polać żelem, pozostawić działaniu i spłukać. Przy większych
zabrudzeniach żel pozostawić na noc.
Pojemność: 750 ml
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Skład DE: nichtionische Tenside (Zuckertenside), anionische Tenside (Fettalkoholsulfate),
Duftstoffe (etherisches Pfefferminzöl*), Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Weitere Inhaltsstoffe:
Wasser, Milchsäure, Natriumcitrat, Xanthan Gum, Citronensäure, Farbstoff (natürliches
Ultramarinblau).
Skład:
tensydy
niejonowe
(tensydy
cukrowe),
tensydy
alkoholi
tłuszczowych),
zapach
(olejki
eteryczne
pieprzowej*),
wybielacz
tlenowy.(siarczany
Pozostałe(naturalna
składniki:
woda, kwas
mlekowy,
cytrynian
sodu,z mięty
guma
ksantanowa,
kwas anionowe
cytrynowy,
barwnik
ultramaryna).
* z certyfikowanych upraw ekologicznych
Produkt certyfikowany przez:

Informacje dodatkowe:
Certyfikowany produkt ekologiczny (Certisys, Eco Garantie®).
Produkt wegański.
AlmaWin to ekologiczne, przyjazne środowisku środki czystości o delikatnym zapachu,
przeznaczone do prania, zmywania naczyń oraz sprzątania, o doskonałej jakości i efekcie
czyszczącym. Aktywne składniki myjące na bazie tłuszczów i olejów roślinnych oraz najwyższej
jakości surowce naturalne sprawiają, że produkty AlmaWin są wyjątkowo przyjazne dla skóry i nie
obciążają środowiska naturalnego, ulegając całkowitej biodegradacji. Wszystkie produkty
AlmaWin posiadają pozytywną opinię dermatologiczną.
Producent: AlmaWin Reinigungskonzentrate GmbH, Niemcy.
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