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Płyn do mycia szyb i luster Ludwik 750 ml
 

Cena: 6,05 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Inco

Opis produktu
 

Proponujemy idealny środek do powierzchni luster oraz szyb w Twoim domu. Płyn do mycia okien Ludwik zapewni Ci czystość bez
smug. Pozbędziesz się charakterystycznych dla tego rodzaju powierzchni zabrudzeń – odcisków palców, czy śladów deszczu.
Skuteczność produktu zapewnia opracowana przez nas formuła Clean&Shine Express System. Dodatkowo nasz płyn do mycia szyb i
luster wyróżnia się świeżym zapachem Fresh. Wybierz czystość bez smug od Ludwika! Przekonaj się we własnym domu o skuteczności
naszego płynu do mycia okien! Poznaj naszą wyjątkową nowość już teraz!

 

Szyby i lustra – jak myć je skutecznie?

Podczas domowych porządków dużą wagę przykładamy do mycia podłóg, czy ścierania kurzu. Nie można jednak pominąć również
innych powierzchni, takich jak szyby oraz lustra. Przez okna dociera do nas przecież codziennie światło słoneczne, sprawiając, że nasz
dom staje się rozświetlony i bardziej przyjazny dla domowników. Szyby pełne smug, czy śladów po opadach mogą skutecznie
uniemożliwić nam cieszenie się słońcem o poranku przy filiżance herbaty. Lustra z kolei to wyposażenie, z którego bez większego
zastanawiania się korzystamy każdego dnia. Przeglądamy się przed lustrem w łazience podczas codziennych czynności higienicznych,
sprawdzamy nasz wygląd przed lustrem w przedpokoju zanim wyjdziemy z domu. Aby okna olśniewały czystością, a nasze domowe
lustra były zawsze praktyczne, warto wybrać odpowiedni środek do ich czyszczenia. Wypróbuj zatem płyn do mycia okien i luster
Ludwik!

 

Składniki:

Aqua
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 alcohol
 PPG-2 Propyl Ether
 Sodium Lauryl Sulfate
 VP/Dimethylaminoethylmethacrylate copolymer
 Isopropyl alcohol
 MEK
 Parfum
 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol
 Colorant
 Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone
 Denatonium benzoate
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