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Babuszka Agafia Naturalne Płynne wiórki mydlane do prania odzieży dziecięcej
rumiankowe 2000ml
Cena :
20.99 zł
Producent : Pierwoje Reszenie, Rosja
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

KOSMETYK
100% naturalne płynne wiórki mydlane do prania odzieży dziecięcej - rumiankowe, to prawdziwa wygoda dla gospodyni, która ceni sobie naturalność i
łatwość użycia. Mydło składa się ze startego na drobne wiórki naturalnego mydła rumiankowego Babci Agafii, rozpuszczonego w procesie gotowania z dodatkiem ekstraktów roślinnych, roślinnego kondycjonera, naturalnego reduktora piany i kompozycji zapachowej.
Naturalna baza pozwala osiągnąć idealną czystość bielizny bez szkody dla zdrowia i otaczającego środowiska
Środek całkowicie wypłukiwany przez wodę, nie zostawia śladów na odzieży
Nadaje się do prania w gorącej i w zimnej wodzie
Naturalny kondycjonujący składnik na bazie zmydlonego oleju rumiankowego, ekstraktu nagietka i soku aloesowego nadaje tkaninom miękkość i świeżość
Hipoalergiczny – nadaje się dla osób z wrażliwą skórą . Nie wysusza skóry rąk.
Nadaje się do mycia zabawek
Ma przyjemny aromat w odróżnieniu od klasycznego szarego mydła
Delikatna formuła pozwala zachować kolor i jakość tkaniny nie naruszając struktury włókien.
Bezfosforanowy skład nie wytrąca brudu na powierzchni wody
Całkowicie biodegradowalna formuła !!!
Sposób użycia:
Można prać w temperaturze od 30 o C do 90 o C . Przed praniem głównym namoczyć na około 5 minut.
Pranie ręczne:
- odzież lekko zabrudzona – 2 x 40 ml na 5-7 litrów wody
- odzież mocno zabrudzona – 3 x 40 ml na 5-7 litrów wody
Pranie w pralkach automatycznych (płyn wlewamy do pojemnika dla prania głównego)
- odzież lekko zabrudzona – 2 x 40 ml na 4-5 kg
- odzież mocno zabrudzona – 3 x 40 ml na -4-5 kg
Składniki:
Woda, 5-15%: zmydlony olej rumiankowy, kondycjoner, ekstrakt nagietka, ekstrakt bawełny, sok z aloesu, kwas cytrynowy, fosfonian, wodorotlenek sodu,
sól warzona spożywcza, reduktor piany, konserwant, kompozycja zapachowa.
Dystrybutor:
Biosfera Polska Sp. z.o.o.
ul. Łęczyńska 5
20-309 Lublin
Producent:
ООО "ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ"
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Moskwa, Rosja
Opakowanie:
2000ml

