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Пральний порошок СОФТ-ДИТЯЧИЙ СУПЕР-ЕКО
ВИКОРИСТАННЯ
Використовується для ручного прання та прання у пральній машині. Залишає тонкий майже не відчутний
аромат натурального мила.
ПЕРЕВАГИ
Пральний порошок СОФТ СУПЕР-ЕКО спеціально розроблений для прання дитячого одягу, одягу вагітних жінок
та речей людей схильних до алергії. Гіпоалергенний, діє навіть у прохолодній воді, завдяки чому зменшує час
прання та значно економить електроенергію, необхідну для підігріву води. Використовуючи воду низьких
температур, кольори не втрачають свій первинний колір.
Рідкий пральний порошок СОФТ СУПЕР-ЕКО екологічно чистий, не залишає токсичних відкланень на
одязі, дезінфікує та не змінює кольору. Використання повністю безпечне, як для споживача, так і для всіх
видів одягу, кольорового і ні, оскільки пральний порошок не пошкоджує волокна при видаленні бруду.
Значною перевагою є те, що пральний порошок Супер Еко добре відпирає жирні, сухі та мішані плями, а
використання кондиціонера-ополіскувача СУПЕР-ЕКО в процесі полоскання, гарантує відсутність вапнякових
залишків на одязі завдяки спеціальній речовині, яка пом'якшує воду.
Пральний порошок СОФТ СУПЕР-ЕКО не подразнює руки та не сушить шкіру при ручному пранні, миттєво
розчиняється, мало піниться для ефективного полоскання без надмірної трати води, що є дуже важливим,
особливо, коли йде мова про прання дитячої білизни. Виготовлений на натуральній основі, не містить
продуктів нафтохімії, хлору, аміаку, оптичних підбілювачів, синтетичних ароматизаторів, барвників та
консервантів. Не містить алергенів.
Хімічний склад: 5%-15% катіонні ПАР, 15%-30% аніонні ПАР. Консерванти. Ароматизатори.
Доступний об’єм – 500 мл 25% концентрат (ДОМАШНЯ ЛІНІЯ) і 10 кг 25% концентрат (ЛІНІЯ ВЕЛИКИЙ ОБ’ЄМ).
РЕКОМЕНДОВАНЕ ДОЗУВАННЯ:
- розвести 500 мл концентрату у 1,5 л води.
Дозування для прання в пральній машині:
- злегка забруднений одяг - 20 мл (один ковпачок)
- брудний одяг - 30 мл (півтора ковпачка)
- дуже брудний одяг - 40 мл (два ковпачка)
Дозування для ручного прання:
- 20 мл на 10 л води.
2 літри засобу вистачить на:
- 100 використань для злегка забрудненого одягу
- 67 використань для брудного одягу
- 50 використань для дуже брудного одягу
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Для ЛІНІЇ ВЕЛИКИЙ ОБ’ЄМ – розвести 10 л концентрату у 30 л води = 40 л готового продукту! Дозування див. вище.

АРТИКУЛ ДОМАШНЯ ЛІНІЯ 361483
АРТИКУЛ ЛІНІЯ ВЕЛИКИЙ ОБ’ЄМ 369724
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