P Aksamitne mleczko
do czyszczenia

Czy wiesz, że niektóre domowe sprzęty
są tak delikatne, że mocne szorowanie
może uszkodzić ich powierzchnię?
Dlatego tworząc nasze aksamitne
mleczko, zainspirowaliśmy się
kosmetykami do demakijażu. Dzięki
temu nie tylko łagodnie czyści, ale
również pielęgnuje, nadaje połysk
i chroni czyszczone powierzchnie.

A Co Cię w nim zachwyci:

aksamitność konsystencji jak
w najdelikatniejszym kosmetyku przy
jednoczesnej szybkości i skuteczności
działania. Zawiera delikatną oliwę z oliwek,
która pięknie nabłyszcza czyszczoną
powierzchnię.

J Co jest naszym sekretem:

delikatna formuła pozwalająca czyścić
bez zarysowań.

H Co bez trudu usuwa:

naloty z wody i mydła, osady kamienne,
rdzawe plamy, przypalenia i tłuste osady.

M Co nim możesz czyścić:

porcelanę sanitarną (zlewy, umywalki,
wanny), urządzenia kuchenne,
powierzchnie niklowane, ceramiczne,

black olive | aloe
sandalwood

emaliowane, plastikowe meble ogrodowe,
ściany pokryte płytkami.

B Co tak pięknie pachnie:

cytrusy, czarna oliwka, lilia, kwiat gruszy
i drzewo sandałowe.

F Zobacz, jak proste jest
w użyciu:

nałóż mleczko na czyszczoną
powierzchnię, zupełnie tak jak preparat do
demakijażu. W razie potrzeby lekko potrzyj.
A potem delikatnie zdejmij pozostałości
lekko wilgotną ściereczką i obficie
spłucz wodą.

K Ostrożności nigdy za wiele:
przed użyciem starannie usuń
z czyszczonej powierzchni wszystkie
drobiny (np. okruchy), które mogą ją
zarysować. Nigdy nie stosuj mleczka
do marmurów.

I Jest delikatne,

a zarazem skuteczne,
bo w składzie
ma [składniki]:

<5% anionowe środki powierzchniowo
czynne, <5% niejonowe środki
powierzchniowo czynne, kompozycja
zapachowa, methylchloroisothiazolinone,
methylisothiazolinone,
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.

UWAGA. Działa drażniąco na oczy. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku
utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W razie
konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed
dziećmi. Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie
reakcji alergicznej. Najlepiej zużyć przed końcem: data i numer partii na opakowaniu.

E Velvet cream
cleaner

Do you know that some items
in your house are so fragile
that scrubbing can damage
their surface? This is why when
designing our cream cleaner we
drew inspiration from makeup
removing lotions. This is why our
product not only gently cleans
the surface, but also makes
it gleam and protects it.

A What you’ll love about it:
its velvety texture, just like in delicate
beauty products, and its speedy
and efficient application. It contains
light olive oil which lends a beautiful
glossy finish to the cleaned surfaces.

J What our secret is:

the delicate formula which cleans
the surface without damaging it.

H It removes easily:

water and soap residue, limescale,
rusty stains, burns and greasy
residues.

M What you can clean
with it:

sanitary fixtures (sinks, washbasins,

bergamot
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RECYCLABLE
PACKAGING

AKSAMITNE MLECZKO DO CZYSZCZENIA

black olive
lilac

aloe

pear blossom

sandalwood

NON-SCRATCH FORMULA | WITH OLIVE OIL
UWAGA
WARNING

B What this lovely scent is:
citrus fruit, black olives, lilac, pear
blossom and sandalwood.

F See how simple it is:

apply the cream to the surface you
want to clean, just like you would
apply makeup remover. If needed,
rub gently. Wipe with slightly damp
cloth and rinse with plenty of water.

K You can’t be too careful:
before cleaning carefully remove
all specks (such as crumbs) that
might scratch the surface. Never
use on marble.

I It is so delicate

and efficient
at the same time
because it contains
[ingredients]:

less than 5% anionic
surfactants, less than 5%
non-ionic surfactants, perfume,
methylchloroisothiazolinone,
methylisothiazolinone,
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.

WARNING. Causes serious eye irritation. Wear eye protection/face protection.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention. IF IN EYES: Rinse
cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present
and easy to do. Continue rinsing. If medical advice is needed, have product
container or label at hand. Keep out of reach of children. Contains reaction
mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol3-one (3:1). May produce an allergic reaction. Best before: see date and batch
number on the packaging.

tangerine
BIODEGRADABLE

bathtubs), kitchen appliances, nickel
plated, ceramic, and enamelled
surfaces, plastic garden furniture,
wall tiles.

vanilla
musk

500 ml
16.9 fl.oz.
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