
Opakowanie: 946 ml

CZYSTY DOM

Wielozadaniowy detergent z aloesem

Forever Aloe MPD 2X

Perfekcyjnie czysty dom  
z aloesowym wsparciem od Forever.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  uniwersalny i podwójnie wydajny 
środek czyszczący

•  świetny do mycia wszelkich 
powierzchni oraz do prania

•  idealny do ręcznego mycia naczyń

•  usuwa plamy z ubrań, dywanów 
i tapicerki

•  niezwykle łagodny dla skóry 
i przyjazny dla środowiska

KOD: 307

Jeśli pokochałeś już aloes, pielęgnujący Twoje 
zdrowie i skórę, zapragniesz również, aby zadbał 
on o Twój dom i wszystko co Cię otacza!

FOREVER ALOE MPD 2X to podwójnie skoncen-
trowany, niezwykle WYDAJNY, a jednocześnie 
wyjątkowo ŁAGODNY dla skóry detergent, który 
wesprze Cię w codziennych porządkach i trosce 
o higieniczne otoczenie. Jest tak UNIWERSALNY, 
że zastąpi wiele butelek, opakowań i pojemników ze 
środkami czyszczącymi, piętrzących się w Twojej 
łazience. Skutecznie usunie wszelkie zabrudze-
nia, tłuszcz oraz plamy różnego pochodzenia. 
Z powodzeniem użyjesz go do mycia podłóg, 
łazienek, kafelków, do ręcznego mycia naczyń, 
prania najmocniej zabrudzonych ubrań, a nawet 
do odplamiania dywanów, wykładzin i tapicerek.

Aloesowa baza Forever Aloe MPD 2X zadba 
o bezpieczeństwo skóry Twoich dłoni, tak aby 
walka z zabrudzeniami nie zniweczyła efektów 
pielęgnacyjnych osiągniętych dzięki kuracjom Fo-
rever. Aloe MPD 2X nie zawiera fosforu, a wszystkie 
skondensowane w nim substancje powierzchniowo 
czynne są w pełni BIODEGRADOWALNE. Możesz 
być zatem całkowicie spokojny o bezpieczeństwo 
tego fantastycznego detergentu dla środowiska 
naturalnego i dla zdrowia Twojej rodziny.

Pozwól sobie pomóc: 
Forever Aloe MPD 2X.

SPOSÓB UŻYCIA:

Środek piorący: Do codziennego prania. W przypadku 
uporczywych zabrudzeń niewielką ilość preparatu rozpuścić 
w wodzie i namoczyć pranie, a następnie wyprać jak zwykle. 
W przypadku uporczywych plam - nałożyć bezpośrednio 
na plamę, odczekać i wyprać normalnie. Zawsze należy 
sprawdzić działanie preparatu na niewidocznej części tkaniny.

Uniwersalny środek czyszczący: Rozpuścić 30 ml 
preparatu w 5 litrach ciepłej wody. Używać do mycia 
urządzeń AGD, podłóg, łazienek i innych elementów 
wyposażenie domu. Można też używać jako środek do 
prania dywanów.

Środek do mycia naczyń: Kilka kropli nanieść na gąbkę, 
umyć naczynia i dokładnie spłukać wodą. Preparatu nie 
należy używać w zmywarce automatycznej.

SKŁADNIKI: niejonowe środki powierzchniowo czynne 15-
30%, jonowe środki powierzchniowo czynne 15-30%, składniki 
zapachowe, metyloizotiazolinon, salicylan benzylu, d-limonen, 
linalol, sok z liści Aloe barbadensis. 
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CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności
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