ČISTIČ KOŽENKY
Zregeneruje, obnoví jemnost a oživí barvu koženky
Čistič na koženku je aktivní čistící látka s vysokou regenerační a vyživující schopností, vyráběná novou
technologií. V jediném úkonu vyčistíte nečistoty, odstraníte skvrny, vrátíte kožence její pružnost a jemnost, oživíte
barvu. Na rozdíl od standardních čističů, které špínu zanechávají v pórech a prasklinách koženky, čistí zespodu a
vytáhne špínu na povrch, kde ji snadno odstraníte. Díky urychlenému zasychání, šetří váš čas.
Odstraňuje: mastnoty, čokoládu, mléčné výrobky, všeobecné znečištění, lidský pot, nikotin, zažloutnutí, hnilobu,
atd. Velmi dobře odstraňuje moč a skvrny způsobené zvířaty.
Návod k použití: Lehce navlhčete povrch. Nastříkejte na povrch a nechte působit 5-10 min. dle míry znečištění.
Pro odolnou špínu použijte jemný kartáček a vytvořte aktivní pěnu, tu poté setřete do suché mikrovláknové
utěrky. Při mírnějším znečištění nechte působit a poté vytřete do sucha mikrovláknovou utěrkou. Po vyčištění
doporučujeme ošetřit koženku impregnací.

Složení (ALORI 757): Natrium-hydrogenkarbonát, kyselina ethylendiamin tetraoctová čtyřsodná sůl, uhličitan

sodný, Sodium etasulfate, propan-2-ol. V rámci nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech, tento produkt obsahuje
velmi malé množství alergenních vonných látek je známo, že způsobují senzibilizace kůže u lidí. Vonné látky
nemají dopad na lidské zdraví prostřednictvím doporučeného použití. HYDROXYCITRONELLAL (0,005 <%
<0,01). Anoidní povrchově aktivní látky.: Méně než 5%, EDTA: Méně než 5%. Tento produkt obsahuje následující
látky: Konzervační:2-methyl-4-isothiazolin-3-on (MPO) a 1,2-benzisothiazolin-3-on (BIT)
Skladujte v originálním, dobře uzavřeném obalu, odděleně od hořlavých materiálů, pitné vody, potravin, nápojů a
krmiv. Neskladuje v teple a na přímém slunečním světle. Skladujte ve svislé poloze. Teplota skladování +5 až
+25C.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny.
Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
PŘI POŽITÍ: vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolávat zvracení, zajistit
rychlou lékařskou pomoc.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel: nepřetržitě
224 919 293 nebo 224 919 293. Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.
Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užitím přípravku.
BALENÍ: 250 ml
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Výhradní zástupce: Alori Nano Solution s.r.o., IČ: 01792881, Koželužská 20, Olomouc 779 00, tel: 778 062 860,
e-mail: info@alori.cz, www.alori.cz

