BALÍČEK OCHRANA KŮŽE
ČISTIČ NA KŮŽI
Regeneruje kůži, obnovuje její hebkost a pružnost, oživuje barvy.
Čistič na kůži je aktivní čistící látka. V jediném úkonu vyčistíte nečistoty, odstraníte skvrny a následnou aplikací
impregnace na kůži vrátíte kůži původní pružnost, jemnost a oživíte barvy. Na rozdíl od standardních čističů,
které rozpuštěnou špínu zanechávají ve členitém povrchu kůže, čistič na kůži čistí od spodu, rozpuštěnou
nečistotu vytahuje na povrch, kde ji snadno odstraníte. Má urychlené zasychání, což značně spoří čas. Je
bezpečný pro všechny druhy kůže.
Odstraňuje:mastnoty, čokoládu, mléčné výrobky, všeobecné znečištění, lidský pot, nikotin, zažloutnutí, hnilobu,
atd. Velmi dobře odstraňuje moč a skvrny způsobené zvířaty.
Návod k použití: Vždy nejdříve navlhčete povrch před aplikací! Naneste rovnoměrně na plochu. Necháme 110 minut působit dle míry zašpinění. Můžete použít jemný kartáč, tím výrazně zvýšíte účinnost. Nečistoty stírejte
krouživým pohybem do sucha čistou mikrovláknovou utěrkou. V případě potřeby proces opakujte. Po vyčištění
doporučujeme ošetřit impregnací na kůži.

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

sodný, Sodium etasulfate, propan-2-ol. HYDROXYCITRONELLAL (0,005 <% <0,01). Anoidní povrchově aktivní
látky.: Méně než 5%, EDTA: Méně než 5%. Tento produkt obsahuje následující látky: Konzervační:2-methyl-4isothiazolin-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 v dobře větraných
místnostech. 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.
Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užitím přípravku.
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.
BALENÍ:

250ml

DATUM SPOTŘEBY: 31.12.2018

3004

Výhradní zástupce: Alori Nano solutions.r.o., IČ: 01792881, Koželužská 20, Olomouc 779 00, Tel: 778 062 860,
e-mail: info@alori.cz , www.alori.cz,

IMPREGNÁTOR KŮŽE

Regeneruje kůži, obnovuje její pružnost a oživuje barvy
Impregnátor na kůži obnovuje a renovuje vzhled kůže, vytváří antistatickou ochranu, vyživuje, zjemňuje a zároveň
chrání proti zašpinění. Chrání kůži proti popraskání a mastnotě. Vytvořená ochranná vrstva výrazně prodlužuje
životnost kůže, navrací jí přirozenou podobu včetně lesku, ochraňuje barvy a zabraňuje množení bakterií, mechu,
plísní a řas, vytváří hygienický povrch. Výrazně snižuje náklady na následné čištění. Vyživuje a regeneruje
matnou a vybledlou kůži. Ošetřené povrchy jsou nemastné, vláčné, pružné a výrazně se prodlužuje jejich
životnost. Díky antistatickému účinku usnadňuje následné čištění. Po použití zanechává příjemnou vůni.
Návod k použití: Použijte se na čistých a suchých površích, které nejsou horké nebo na slunci. Před použitím
VŽDY důkladně protřepat. Znečištěnou a mastnou kůži nejprve vyčistěte přípravkem ČISTIČ NA KŮŽI.
Nastříkejte rovnoměrně na povrch, pomocí houbičky krouživým pohybem jemně roztírejte, až do vstřebání
kapaliny. Nechejte zaschnout 5 minut. Poté vyleštěte suchým měkkým hadříkem. Pokud bude kůže prostředek
absorbovat nerovnoměrně (vzniknou skvrny) aplikujte opakovaně.
Složení (ALORI 750): Neiontové aktivně povrchové látky: 5% nebo více, avšak méně než 15%. Konzervační
látky: 2-methyl-4-izothiazolin-3-onu (MIT) a 1,2-benzisothiazoline-3-onu (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:

250ml

DATUM SPOTŘEBY: 31.12.2018

3005

Výhradní zástupce: Alori nano solution s.r.o., IČ: 01792881, Koželužská 20, Olomouc 779 00, Tel: 778 062 860,
www.alori.cz, e-mail:info@alori.cz

