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 Spray do mycia szyb
i luster

Marzysz o tym, by błyskawicznie,
skutecznie i bez wysiłku pozbyć
się zabrudzeń z szyb, luster
i innych szklanych powierzchni?
Skończ z czasochłonnym
myciem i polerowaniem,
zapomnij o irytujących smugach.
Teraz czyszczenie nawet tak
problematycznych miejsc może być
przyjemnością. Nasz spray łatwo
rozprowadza się po powierzchni
i w bezpieczny sposób usuwa wszelkie
zanieczyszczenia, m.in. tłuszcz, kurz,
sadzę i pył. Dzięki zawartości alkoholu
szybko odparowuje, nie pozostawiając
smug i zacieków. Przekonaj się, jak
łatwo możesz zadbać o szklane
powierzchnie w swoim domu i ciesz
się ich nieskazitelną czystością.

 Za co go pokochasz:

za krystalicznie czyste szyby i lustra,
bez ani jednej smugi.

 Co jest naszym sekretem:

spray zawiera składniki, które dobrze
zwilżają czyszczoną powierzchnię
i łączą ze sobą cząstki brudu
sprawiając, że w kilka chwil usuniesz
zabrudzenia z szyb i luster, w tym
także uciążliwe ślady tłustych rąk.

 Do czego możesz go użyć:

mango | jasmine
musk

do szyb i framug okiennych, szyb
samochodowych, szyb w kabinach
prysznicowych, do wiat, luster,
kryształów, szklanych kloszy. Do

szyb kolorowych, przyciemnianych
i barwionych, w tym również do
witraży. Polecamy go także do
plastiku i pleksi.

 O co jeszcze zadbaliśmy:

by nie zawierał ani kropli amoniaku.

 Co da Ci dodatkowe
bezpieczeństwo:

olejki zapachowe bez alergenów
zgodnie ze standardami IFRA
(International Fragrance Association).

 Co tak pięknie pachnie:

soczyste owoce, kwiatowe nuty
i zmysłowe piżmo.

 Zobacz, jak prosty jest
w użyciu:

rozpyl niewielką ilość na czyszczonej
powierzchni (z odległości ok. 15 cm)
i wytrzyj suchą ściereczką. Nigdy nie
pozostawiaj szyby do całkowitego
wyschnięcia.

 Ostrożności nigdy
za wiele:

Jeśli stosujesz płyn do szkła
barwionego lub luster, sprawdź
najpierw w nieeksponowanym
miejscu, czy powierzchnia nie
odbarwi się.

 Jest tak świetny,

bo w środku ma [składniki]:

kompozycja zapachowa,
benzisothiazolinone,
methylisothiazolinone.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik
lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Najlepiej zużyć przed końcem: data
i numer partii na opakowaniu.

CRYSTAL CLEAR | STREAKLESS
AMMONIA FREE
SPRAY DO MYCIA SZYB I LUSTER

 Glass & Mirror Spray

 Why you’ll like it:

for crystal clear glass and mirror
surfaces, completely streak-free.

 What our secret is:

the spray ingredients dampen the
cleaned surface well and make
the dirt particles attach to each
other, allowing you to quickly
remove dirt from windows and
mirrors, including annoying greasy
hand prints.

 What you can use it for:

cleaning windows and window
frames, car windows, shower
cubicles, gazebos, mirrors, crystals,
glass lamp shades. For colored,
tinted and stained glass, including

stained glass windows. We also
recommend using it on articles
made of plastic and plexiglass.

 What we also took
care of:

we made sure that it is completely
ammonia-free.

 What assures

additional safety:

the allergen-free essential
oils, in accordance with IFRA
(International Fragrance
Association) standards.

 What this lovely
scent is:

juicy fruit, floral notes and sensual
musk.

See how simple it is:

spray a small amount on the
surface to be cleaned (from
a distance of about 15 cm) and
wipe with a dry cloth. Never leave
a glass surface to dry completely.

 You can’t be too
careful:

If you’re using the cleaning spray on
stained glass or mirrors, first test
the effect on an unobtrusive area
to see if the colour is not affected.

 It is so perfect because

RECYCLABLE
PACKAGING

it contains [ingredients]:

perfume, benzisothiazolinone,
methylisothiazolinone.

If medical advice is needed, have product container or label at hand.
Keep out of reach of children. Best before: see date and batch number
on the packaging.

mango
BIODEGRADABLE

GLASS & MIRROR SPRAY

EN

Would you love to get rid of dirt
from windows, mirrors and other
glass surfaces quickly, efficiently
and effortlessly? Forget timeconsuming washing and polishing,
and get rid of annoying streaks
once and for all. From now on
even such problematic surfaces
can be a pleasure to clean. Our
spray is easily distributed over
the surface and safely removes all
impurities, including grease, dust,
soot and powder particles. The
alcohol content makes it evaporate
quickly, thus leaving no streaks or
stains. See for yourself how easy it
is to take care of the glass surfaces
in your home and enjoy their
pristine cleanliness.

drewfruit

apple

peach

jasmine
soft musk

lily

amber

sandalwood

500 ml
16.9 fl.oz.
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