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Forever Aloe MPD 2X Ultra
(VIACÚČELOVÝ TEKUTÝ ČISTIACI KONCENTRÁT)

Každý týždeň používame na čistenie rôzne
čistiace prostriedky. Nebolo by dobré kúpiť
si na riady, podlahu, bielizeň i kúpeľňu iba
jeden viacúčelový produkt? Forever Living
Products takýto produkt predstavil – tekutý
prostriedok, ktorý je vysoko efektívny a šetrný.
Forever Aloe MPD® je viacúčelový tekutý koncentrovaný saponát vyvinutý v FLP – a teraz
vylepšený! Naše 2X Ultra zloženie, ešte viac
koncentrované, posunie vaše čistenie na vyššiu úroveň. Všestranný produkt ideálny na pranie bielizne (všetky druhy ošatenia), ako aj
do domácnosti – na čistenie podláh, kúpeľní, kobercov a dlažby, a tiež na ručné umývanie riadov. Tento spoľahlivý koncentrovaný tekutý saponát je výborný na odstraňovanie špiny, mastnoty či škvŕn, pričom nepoškriabe ani nezanechá stopy na žiadnom povrchu.
Je dostatočne všestranný, aby nahradil množstvo podobných výrobkov na trhu a spotrebiteľovi prináša aj značné úspory na nákladoch.
Forever Aloe MPD® 2X Ultra neobsahuje fosfor, vďaka čomu je šetrný k životnému protrediu. Na rozdiel od iných čistiacich prostriedkov sú jeho aniónové a neiónové povrchovo aktívne látky rozložiteľné v prírode, čo
redukuje znečistenie životného prostredia a
vôd. Nedráždivé zloženie obsahuje jemné aloe
vera na zjemnenie a zlepšenie stavu pokožky rúk aj oblečenia. Tento revolučný viacúčelový čistiaci prostriedok je k dispozícii
iba prostredníctvom Forever Living Products.

ZLOŽENIE:

Vodný roztok obsahujúci povrchovo aktívne
látky (Water [Aqua], Ethoxylated Linear
Alcohols, Benzenesulfonic Acid, C10-16-Alkyl
Derivatives, Sodium Salts, Sodium Xylene
Sulfonate and Sodium Sulfate), Conditioner
(Aloe Barbadensis Leaf Juice), Fragrance
(Parfum), Methylisothiazolinone, Colorant.
OBSAH:

946 ml

NÁVOD:

Bielizeň (bežné množstvo v práčke): 15 ml saponátu. Na odstránenie škvrny aplikujte malé
množstvo priamo na miesto znečistenia a
namočte pred praním do vody. V prípade
predpierania aplikujte malé množstvo priamo na škvrnu pred praním. Vždy treba skontrolovať vnútorný švík kvôli blednutiu farieb.
Bežné čistenie: Do cca 4 litrov vody pridajte 30
ml prípravku a použite na čistenie spotrebičov,
podláh, kúpeľní, dlažby, kobercov, karosérií a
interiérov automobilov.
Domácnosť: Prípravok je šetrný k pokožke rúk,
pár kvapiek na špongiu alebo handričku a riady
sú zázračne čisté, škvrny z kobercov odstránené
a mnoho iného.
(Neodporúčame však na použitie do automatických umývačiek riadu).

• viacúčelový, 2x koncentrovaný čistiaci prostriedok
• neobsahuje fosfor
• šetrný k životnému prostrediu, jednotlivé zložky sú rozložiteľné v prírode
• jemné zloženie šetrné k pokožke rúk
a oblečeniu
Poznámka: Nepoužívať do automatických
umývačiek riadu.
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