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Spray do mycia
i pielęgnacji łazienki

Czy masz wrażenie, że Twoja łazienka
ciągle wymaga sprzątania? Doskonale
Cię rozumiemy, dlatego stworzyliśmy
ten uniwersalny spray, dzięki któremu
sprzątanie w łazience zajmie Ci
maksymalnie 5 minut. W jego składzie
znajdziesz dirt stop complex. Dzięki
niemu każde kolejne użycie zabezpiecza
czyszczoną powierzchnię, przez co
zapobiega ponownemu osadzaniu
się zabrudzeń. A żeby stworzyć Ci
warunki jak w najbardziej luksusowym
SPA, użyte w sprayu olejki zapachowe
sprowadziliśmy prosto z Francji.

Za co go pokochasz:

od teraz, jeśli znikniesz w łazience na dłużej
niż 10 minut, będzie to oznaczać tylko jedno
– że masz ochotę na dłuższą kąpiel.

Co Cię w nim
zachwyci:

inteligentna formuła sprayu sprawia, że mniej
czasu poświęcasz na sprzątanie, a efekt jest
długotrwały. To będzie teraz nasz sekret.
Tylko od Ciebie zależy, czy podzielisz się nim
z innymi domownikami.

Co da Ci dodatkowe
bezpieczeństwo:

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

pomegranate | cherry blossom
almond

O co jeszcze
zadbaliśmy:

Co tak pięknie
pachnie:

świeży granat, apetyczne śliwki, migdały
i kwiat wiśni.

Co możesz nim umyć:

praktycznie wszystko: wannę, umywalkę,
bidet, muszlę klozetową, krany, a nawet duże
powierzchnie podłogowe i ścienne.

Zobacz, jak prosty
jest w użyciu:

ten płyn praktycznie działa za Ciebie.
Spryskaj nim umywalkę, wannę lub kran,
chwilę odczekaj. Przetrzyj wilgotną gąbką
lub ściereczką i obficie spłucz wodą, by
cieszyć się cudownie lśniącą i pachnącą
świeżością łazienką.

Jest tak świetny,
bo w środku ma
[składniki]:

<5% niejonowe środki powierzchniowo
czynne, <5% amfoteryczne środki
powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany,
kompozycja zapachowa, benzisothiazolinone,
methylisothiazolinone.

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. Najlepiej zużyć przed końcem: data i numer partii na opakowaniu.

What we also took
care of:

Bathroom care
& cleaning spray

Do you have the impression that
your bathroom needs cleaning all
the time? We totally get this feeling
so we created this versatile spray.
Now cleaning will take 5 minutes at
most. The spray contains our dirt stop
complex. With every application, the
cleaned surface becomes protected
and dirt cannot build up again. And
in order to make your bathroom
feel as a most extravagant SPA, we
used fragrance oils sourced directly
in France.

Why you’ll like it:

from now on, when you disappear in the
bathroom for longer than 10 minutes,
it can mean only one thing – you want
a long bath.

What you’ll love
about it:

thanks to the smart formula the cleaning
will take less time, and the result will last
longer. It will be our little secret. Whether
you share it with your family or not – it’s
your decision.

What makes it even
safer:

allergen-free fragrance oils compliant with
IFRA standards (International Fragrance
Association).

antistatic agents that create a film on
the surface which prevents dirt from
building up.

What this lovely
scent is:

fresh pomegranate, luscious plums,
almonds and cherry blossom.

What you can clean
with it:

practically everything: bathtub, washbasin,
bidet, toilet bowl, tap, and even bigger
surfaces, such as the floor and walls.

See how simple it is:

this spray practically does all the work
for you. Spray the washbasin, bathtub or
the tap and wait a moment. Wipe it with
a damp sponge or cloth and rinse with
plenty of water to enjoy a spotlessly shiny
and fresh bathroom.

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. Best before: see date and batch number on
the packaging.

plum

cherry

RECYCLABLE
PACKAGING

blackcurrant leaves

rose

lilac

BATHROOM SMART SPRAY

almond

Uwaga
Warning

500 ml
16.9 fl.oz.

cherry blossom

sandalwood

DIRT STOP COMPLEX
EASY TO USE

It is so perfect
because it contains
[ingredients]:

less than 5% non-ionic surfactants,
less than 5% amphoteric surfactants,
less than 5% phosphonates,
perfume, benzisothiazolinone,
methylisothiazolinone.

pomegranate
BIODEGRADABLE

SPRAY DO MYCIA I PIELĘGNACJI ŁAZIENKI

EN

o składniki antystatyczne, tworzące na
powierzchni film, zapobiegający osadzaniu
się brudu.
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