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Vanish Color Protect Chusteczki zapobiegające zafarbowaniu
ubrań do 20 prań (10 sztuk)
 

Cena: 16,61 PLN

Opis słownikowy

Producent Benckiser

Opis produktu
 

Vanish Color Protect Chusteczki zapobiegające farbowaniu 10 sztuk

Marka
Vanish

Cechy
aż do 20 prań, perforowane, aby dostosować do wielkości prania

Marka standaryzowana
Marka: Vanish

Adres kontaktowy
ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Opis produktu
Vanish Color Protect Chusteczki zapobiegające farbowaniu 20 prań (10 sztuk) 10
perforowanych chusteczek, aż do 20 prań! Dzięki specjalnej strukturze plastra miodu
chusteczka wyłapuje kolorowe barwniki, zanim osadzą się na pozostałych ubraniach.
Dla mniej farbujących i jaśniejszych tkanin wystarczy użyć pół chusteczki. KORZYŚCI: •
Zapobieganie farbowaniu ubrań • Koniec z sortowaniem ubrań • Skuteczność nawet w
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przypadku ciemnych ubrań • Absorbuje brud z prania SPOSÓB UŻYCIA: 1. Rozłóż
chusteczkę i połóż na dnie bębna pralki. Wypełnij pralkę praniem. W przypadku mniej
farbujących i jaśniejszych tkanin wystarczy użyć pół chusteczki (rozerwij wzdłuż
perforacji). 2. Dodaj detergent jak zwykle i ustaw program prania odpowiedni do
pranych tkanin. Po zakończeniu prania wyciągnij prane tkaniny z pralki i susz jak
zwykle. Brudną chusteczkę wyciągnij z pralki i wyrzuć. Informacje dotyczące
bezpieczeństwa: Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę.
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z
lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.

O marce
Wypróbuj także nowy żel Vanish, który nie tylko usuwa plamy, lecz także chroni kolory
przed zafarbowaniem i zwalcza brzydkie zapachy!

Kontakt
RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o.

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: 1 - Rozłóż chusteczkę i połóż na dnie pralki. Wypełnij pralkę praniem. W
przypadku mniej farbujących i jaśniejszych tkanin wystarczy użyć pół chusteczki*
(rozerwij wzdłuż perforacji). 2 - Dodaj detergent jak zwykle i ustaw program prania
odpowiedni do pranych tkanin. 3 - Po zakończeniu prania wyciągnij prane tkaniny z
pralki i susz jak zwykle. Brudną chusteczkę wyciągnij z pralki, osusz i wyrzuć. Sposób
użycia Niektóre ubrania mogą farbować, intensywniej, w zależności od materiału, z
którego są wykonane (rodzaj włókna, kolor, zużycia tkaniny, etc.), dlatego powinieneś
dostosować ilość użytych chusteczek. Do prania z małą ilością intensywnych kolorów
lub jasnymi kolorami, użyj pół chusteczki. Małe pranie / Lekko kolorowe ½ / Kolorowe 1
/ Bardzo kolorowe 1+½ Średnie pranie / Lekko kolorowe ½ / Kolorowe 1+½ / Bardzo
kolorowe 2 Duże pranie / Lekko kolorowe 1+½ / Kolorowe 2 / Bardzo kolorowe 2+½
Rezultaty mogą iść różnić, w zależności od typu tkaniny intensywności koloru oraz
wielkości prania. Zachowaj szczególną uwagę przy praniu tkanin białych z kolorowymi.
Rekomendujemy pranie nowych kolorowych ubrań osobno pierwsze 5 razy, zanim
upierzesz je z pozostałymi.

Przechowywanie
Data ważności: 2 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Rodzaj przechowywania
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Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć
aż do 20 prań

Rodzaj opakowania
Typ: Pudełko

Liczba użyć
Liczba czynności użycia. użyć/użycia 20

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 160
Szerokość na półce: 110
Głębokość na półce: 25

Waga od dostawcy
Waga brutto: 39

Jednostka sprzedażowa - od dostawcy
Wysokość: 160
Szerokość: 110
Głębokość: 25

Rodzaj jednostki
sztuk

Liczba jednostek
Liczba jednostek: 10

Adres zwrotny
RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Infolinia: +48 22 2112694 (od 9 do 17)

Adres dystrybutora
RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Infolinia: +48 22 2112694 (od 9 do 17)
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Telefon kontaktowy
Infolinia: +48 22 2112694

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Vanish Color Protect Chusteczki zapobiegające zafarbowaniu ubrań. Chronić przed
dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać do
odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i
międzynarodowymi przepisami.

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Chusteczki zapobiegające farbowaniu
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