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Tabletki do zmywarek Ludwik All in One (50 sztuk)
 

Cena: 30,82 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

5 sztuk

Producent Inco

Opis produktu
 

Sk?adniki5-15% zwi?zki wybielaj?ce na bazie tlenu5-15% polikarboksylany<5% niejonowe ?rodki powierzchniowo czynne<5% fosfonianyenzymykompozycja zapachowa (Limonene)

 

Opis produktu

MarkaLudwikCechybezwzgl?dny dla t?uszczuniezawodna si?a myciabez namaczaniasystem ochrony stali nierdzewnejochrona szk?ausuwa przypaleniausuwa osady z kawy i herbatyzapach lemonMarka standaryzowanaMarka - LudwikPodmarkaPodmarka - All in one

 

Marketing

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://szybkihurt.pl
https://szybkihurt.pl/tabletki-do-zmywarek-ludwik-all-in-one-50-sztuk.html
http://www.aptusshop.pl/


 
szybkihurt.pl - A.P.H. Mini-Max sp, jawna

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

KontaktGRUPA INCO S.A.Adres kontaktowyul. Wspólna 2500-519 WarszawaOpis produktuLudwik All in One tabletki do zmywarek posiadaj? innowacyjn? formu?? Active Oxy Power Plus, która dzi?ki kompleksowemu dzia?aniu?rodków alkalicznych, enzymów i aktywnego tlenu bezwzgl?dnie walczy z t?uszczem i przypaleniami. Efektywnie usuwa nawet najbardziejuporczywe zabrudzenia bez konieczno?ci namaczania, nadaje po?ysk. Zawarte w formule specjalne substancje zapobiegaj? matowieniu orazkorozji szk?a i stali nierdzewnej.Niezawodna si?a mycia - wysoka skuteczno?? mycia jest osi?gana dzi?ki specjalnej kombinacji ?rodków alkalicznych i odpowiednio dobranejproporcji enzymów, które usuwaj? nawet przypalenia bez konieczno?ci namaczania. Formu?a Active Oxy Power Plus (z aktywnym tlenem)wspomaga usuwanie zabrudze? z kawy i herbaty.System ochrony stali nierdzewnej - specjalny inhibitor chroni sztu?ce, garnki przed korozj?.Zmi?kczanie wody - funkcja ta pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie sk?adników myj?cych i zapobiega tworzeniu si? kamienia.Nab?yszczanie - odpowiednio dobrany sk?ad sprawia, ?e naczynia l?ni? krystalicznym blaskiem.Ochrona szk?a - zawarte sk?adniki mineralne chroni? szk?o przed korozj? oraz zapobiegaj? jego matowieniu.Ochrona zmywarki - funkcja soli chroni zmywark? przed osadzaniem si? kamienia, zapewniaj?c jej sprawne dzia?anie.Enzymy aktywne ju? w 30°C - skuteczna formu?a pozwalaj?ca my? naczynia w niskich temperaturach = oszcz?dno?? energii i pieni?dzy.O marceSystem do zmywarekoptymalny efekt zmywaniaLudwik All in one tabletkiLudwik Classic tabletkiLudwik All in one ?elLudwik sól ochronnaLudwik p?yn nab?yszczaj?cyLudwik p?yn do czyszczeniaPozosta?e informacjeISO 9001 - Certyfikat Systemu Zarz?dzania Jako?ci?Dodatkowe informacjePorady dotycz?ce oszcz?dzania wody, energii, emisji CO2 i pieni?dzyUsuwaj resztki zamiast korzysta? z programu p?ukania wst?pnegoNape?niaj zmywark? do maksimumUstawiaj temperatur? zmywania 50°C lub ni?sz?www.cleanright.euW trosce o ?rodowisko - oszcz?dno?? wody i energii

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób stosowania: W?o?y? naczynia do zmywarki zgodnie z instrukcj? producenta zmywarki. Usun?? foli? ochronn? tabletki. Umie?ci?tabletk? w dozowniku i zamkn?? zmywark?. Ludwik All in one tabletki do zmywarek dzia?aj? skutecznie w mi?kkiej, ?rednio twardej i twardejwodze do 17 dH/30 fH. W przypadku bardzo twardej wody ponad 17 dH/30 fH polecamy dodatkowe zastosowanie Ludwik p?ynunab?yszczaj?cego do zmywarek oraz Ludwik soli ochronnej do zmywarek. Produkt nie jest rekomendowany do krótkich cykli. Je?eli tabletkanie rozpuszcza si? ca?kowicie, zaleca si? umieszczenie jej na dnie zmywarki. Nie stosowa? do mycia r?cznie malowanej porcelany,kryszta?ów, srebra, z?ota, miedzi, aluminium, wyrobów z drewna.Dozowanie: 1 tabletka / 1 cykl zmywania - niezale?nie od stopnia zabrudzenia.

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania900gWymiar liczbowyWymiar liczbowy - 900Rodzaj materia?u opakowaniaOznaczenie materia?u - 20 - Tektura falista

Wymiar
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Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

181

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - GramówKrajKraj pochodzenia - PolskaRodzaj opakowaniaTyp - Pude?koWagaWaga brutto - 1000Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 181Szeroko?? - 194G??boko?? - 67PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w PolsceLiczba u?y?Liczba czynno?ci u?ycia - sztuk/sztuki50 Pozosta?y tekst dotycz?cy ilo?ci porcji/u?y?50 tabletek do zmywarek 

 

Obs?uga klienta

Adres producentaGRUPA INCO S.A.ul. Wspólna 2500-519 Warszawatel. 22 711 59 00info.produkty@inco.plwww.ludwik.plwww.inco.plAdres zwrotnyGRUPA INCO S.A.ul. Wspólna 2500-519 Warszawatel. 22 711 59 00info.produkty@inco.plwww.ludwik.plwww.inco.plTelefon kontaktowy22 711 59 00Email kontaktowyinfo.produkty@inco.plAdres internetowywww.ludwik.plwww.inco.pl

 

Rozszerzone dane

A.I.S.E. Ostrze?eniaNie po?yka?. W razie po?kni?cia skontaktowa? si? z lekarzem.Przechowywa? poza zasi?giem dzieciUnika? kontaktu z oczami. W razie kontaktu dok?adnie przemy? oczy wod?Regulacje CLPwykrzyknik - UwagaOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaLudwik All in one tabletki do zmywarek lemonUWAGA. Dzia?a dra?ni?co na oczy. W razie konieczno?ci zasi?gni?cia porady lekarza, nale?y pokaza? pojemnik lub etykiet?. Chroni? przeddzie?mi. Dok?adnie umy? r?ce po u?yciu.W PRZYPADKU DOSTANIA SI? DO OCZU: Ostro?nie p?uka? wod? przez kilka minut. Wyj?? soczewki kontaktowe, je?eli s? i mo?na je ?atwousun??. Nadal p?uka?. W przypadku utrzymywania si? dzia?ania dra?ni?cego na oczy: Zasi?gn?? porady/ zg?osi? si? pod opiek? lekarza.Zawiera subtylizyn?. Mo?e powodowa? wyst?pienie reakcji alergicznej.J?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Tabletki do zmywarekWariant - Lemon
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