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Tabletki do zmywarek Ludwik ekologiczne All in One (90
sztuk)
 

Cena: 55,34 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

4 sztuki

Producent Inco

Opis produktu
 

Tabletki do zmywarek Ludwik ekologiczne All in One (90 sztuk) 

 

W trosce o ?rodowisko, w którym ?yje Twoja Rodzina, stworzyli?my
innowacyjne ekologiczne tabletki do zmywarek marki Ludwik.

Tabletki All in One spe?niaj? bardzo wysokie wymagania ekologiczne,
jako?ciowe i zdrowotne, co zosta?o potwierdzone certyfikatem
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ekologicznym Nordic Swan Ecolabel.

Pierwsza w Polsce licencja EU Ecolabel w zakresie detergentów do
zmywarek do naczy?.

wytwarzane przy znacz?cym ograniczeniu stosowania substancji
szkodliwych,
wytwarzane przy bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów i
oszcz?dno?ci energii,
s? zaprojektowane w taki sposób aby umo?liwia?y ?atwy recykling i
ogranicza?y powstawanie odpadów.

 

Baking Soda System - efektywne usuwanie t?uszczu, przypale?
Aktywny tlen - usuwanie osadów z kawy i herbaty
Odpowiednio dobrane enzymy - usuwanie bia?ka i skrobi
Efektywne nab?yszczanie – krystaliczny blask
Zmi?kczanie wody – zapobieganie tworzeniu si? kamienia
Ulegaj? biodegradacji
Nie zawieraj? szkodliwych substancji chemicznych takich jak fosforany,
borany
Nie zawieraj? substancji zapachowych
Nie zawieraj? konserwantów
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Innowacyjne tabletki do zmywarek marki Ludwik. Nowoczesna formu?a
zapewnia wysok? skuteczno?? mycia, dzi?ki której naczynia po umyciu s?
czyste i l?ni?ce. Tabletki Ludwik nie zawieraj? fosforanów. Dzi?ki temu s?
bardziej przyjazne dla ?rodowiska, w którym ?yje Twoja Rodzina.

 

Przygotowanie i stosowanie:

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 twardej wodze do 17 dH/30 fH. W przypadku
bardzo twardej wody ponad 17 dH/30 fH polecamy dodatkowe
zastosowanie Ludwik p?ynu nab?yszczaj?cego do zmywarek oraz Ludwik
soli ochronnej do zmywarek. Produkt nie jest rekomendowany do krótkich
cykli. Je?eli tabletka nie rozpuszcza si? ca?kowicie, zaleca si?
umieszczenie jej na dnie zmywarki.

 

 

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

https://szybkihurt.pl
http://www.aptusshop.pl/


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

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

 
 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://szybkihurt.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

