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Tabletki do zmywarek Ludwik ekologiczne All in One (30
sztuk)
 

Cena: 21,35 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

7 sztuk

Producent Inco

Opis produktu
 

W trosce o środowisko, w którym żyje Twoja Rodzina, stworzyliśmy innowacyjne ekologiczne tabletki do zmywarek marki Ludwik.

Tabletki All in One spełniają bardzo wysokie wymagania ekologiczne, jakościowe i zdrowotne, co zostało potwierdzone certyfikatem
ekologicznym Nordic Swan Ecolabel.

Pierwsza w Polsce licencja EU Ecolabel w zakresie detergentów do zmywarek do naczyń.
wytwarzane przy znaczącym ograniczeniu stosowania substancji szkodliwych,
wytwarzane przy bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów i oszczędności energii,
są zaprojektowane w taki sposób aby umożliwiały łatwy recykling i ograniczały powstawanie odpadów.
Baking Soda System - efektywne usuwanie tłuszczu, przypaleń
Aktywny tlen - usuwanie osadów z kawy i herbaty
Odpowiednio dobrane enzymy - usuwanie białka i skrobi
Efektywne nabłyszczanie – krystaliczny blask
Zmiękczanie wody – zapobieganie tworzeniu się kamienia
Ulegają biodegradacji
Nie zawierają szkodliwych substancji chemicznych takich jak fosforany, borany
Nie zawierają substancji zapachowych
Nie zawierają konserwantów
Innowacyjne tabletki do zmywarek marki Ludwik. Nowoczesna formuła zapewnia wysoką skuteczność mycia, dzięki której naczynia po
umyciu są czyste i lśniące. Tabletki Ludwik nie zawierają fosforanów. Dzięki temu są bardziej przyjazne dla środowiska, w którym żyje
Twoja Rodzina.

Przygotowanie i stosowanie:
Włożyć naczynia do zmywarki zgodnie z instrukcją producenta zmywarki. Usunąć folię ochronną tabletki. Umieścić tabletkę w
dozowniku i zamknąć zmywarkę. Ludwik All in one tabletki do zmywarek działają skutecznie w miękkiej, średnio twardej i twardej wodze
do 17 dH/30 fH. W przypadku bardzo twardej wody ponad 17 dH/30 fH polecamy dodatkowe zastosowanie Ludwik płynu
nabłyszczającego do zmywarek oraz Ludwik soli ochronnej do zmywarek. Produkt nie jest rekomendowany do krótkich cykli. Jeżeli
tabletka nie rozpuszcza się całkowicie, zaleca się umieszczenie jej na dnie zmywarki.
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