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  Higiena na co dzieƒ

Forever Aloe MPD® 2X Ultra to silnie  

skondensowany, wysokoefektywny  

p∏yn detergentowy do uniwersalnego 

zastosowania w gospodarstwie domo-

wym. Jest przyjazny zarówno dla 

Êrodowiska (zawiera sk∏adniki ulegajàce 

biodegradacji), jak i dla samego 

u˝ytkownika, gdy˝ dzi´ki specjalnej for-

mule nie wp∏ywa niekorzystnie na skór´. 

Mo˝na w nim praç, zmywaç naczynia 

oraz u˝ywaç codziennie do wielu  

domowych czynnoÊci bez obawy o to,  

˝e d∏onie b´dà zaczerwienione 

i spierzchni´te. Zastosowanie w domu 

jest praktycznie nieograniczone. WÊród 

wielu czynnoÊci, do jakich mo˝na go 

u˝ywaç, wymieƒmy zaledwie kilka:

• pranie, zarówno w pralce, jak i r´czne

•  zmywanie naczyƒ (nie zalecany 

do u˝ywania w zmywarkach 

automatycznych)

•  mycie du˝ych powierzchni 

w kuchni i łazience, takich jak 

glazura, terakota, blaty itp.

• mycie piekarników i kuchenek

• czyszczenie dywanów

•  mycie samochodów, zarówno 

z zewnàtrz, jak i wewnàtrz…

SPOSÓB U˚YCIA

Standardowe pranie w pralce auto-

matycznej. U˝yç 15 ml. Przy usuwaniu 

plam nale˝y nanieÊç niewielkà iloÊç pły-

nu bezpoÊrednio na zabrudzone miejsce, 

dodaç wody i namoczyç przed praniem. 

Zawsze nale˝y przeprowadziç prób´ 

koloru na wewn´trznej stronie tkaniny.

Czyszczenie ogólne. U˝yç 30 ml na 

ok. 4 litry wody, aby czyÊciç: naczynia, 

blaty, sprz´t kuchenny, łazienki, glazur´, 

terakot´, dywany, a tak˝e samochody, 

zarówno wewnàtrz, jak i zewnàtrz.

Gospodarstwo domowe. Łagodny dla 

dłoni; wystarczy par´ kropli na gàbce 

lub Êciereczce, by naczynia były lÊniàco 

czyste, plamy na dywanie usuni´te itp. 

(nie zalecany do u˝ywania  

w zmywarkach automatycznych).

SK¸ADNIKI:

An aqueous solution containing 

surface active agents (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 (Parfume), 

Methylisothiazolinone, and Colorant. 

OPAKOWANIE: 946 ml

Kod:  307

Forever Aloe MPD® 2X Ultra
Aloesowy detergent o uniwersalnym zastosowaniu

•  Detergent o uniwersalnym 
zastosowaniu

•  Preparat silnie 
skoncentrowany

•  Przyjazny dla Êrodowiska, 
zawiera sk∏adniki ulegajàce 
biodegradacji

•  ̧ agodny dla d∏oni i… ubraƒ

•  MPD 2X Ultra nie nale˝y 
u˝ywaç do zmywarek 
automatycznych


