TECHNICKÝ
LIST
PraVá síla PříroDy
Pro Váš úkliD!

Představujeme Vám novou řadu ekologických produktů, které jsou plně biologicky rozložitelné.
Vyrobeno z povrchově aktivních látek rostlinného
původu a z obnovitelných zdrojů.

rostlinného původu.

TECHNICKÝ LIST

Bez fosfátů, niklu a těžkých kovů.
Parfémy a potravinářská barviva neobsahují
žádné alergeny.
Dermatologicky testované výrobky.
Netestováno na zvířatech.
Bez výstražných symbolů nebezpečnosti.

dodenní čištění podlah a povrchů, vhodný

LIST

obek rostlinného původu.

ho jablka, bez alergenů (Reg. 648/2004).
každodenní čištění podlah a povrchů, vhodný

apple Zero
univerzální mycí přípravek pro každodenní čištění
podlah a povrchů.
Vhodný do mycích strojů.
Jemná a dlouhotrvající vůně zeleného jablka.
•
bez alergenů
Ředění: 1% (100 ml do 10 l vody)
0121001 – 5 l – 283,- Kč
0121002 – 1 l – 78,- Kč

eného jablka, bez alergenů (Reg. 648/2004).
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drá barva, bez
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Bez alergenů, k ručnímu mytí.
•
vynikající ochrana povrchů
Neředí se.
0121003 – 5 l – 390,- Kč
0121004 – 500 ml - 69,- Kč

tlinného původu.

Wash Plus Zero
odmašťovací přípravek k ručnímu mytí nádobí.
Neparfémovaný.
•
vysoce efektivní
Ředění: 7 – 13 ml / 5 l dle tvrdosti vody
0121005 – 5 l – 423,- Kč
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www.angloceska.cz
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ecyklovaného
plastu (Second life plastic), využívaná barviva a parfemace
Uvedené ceny jsou bez DPH. Dopravné 100,- Kč. Při nákupu nad 1000,- Kč bez DPH doprava zdarma.
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