
Forever Aloe MPD 2X Ultra
Všestranný čistiaci prostriedok pre domácnosť s aloe. 

Neprajete si, aby ste mali jeden prací prostriedok, ktorý by dokázal nahradiť 

všetky tie fľaše domácich čistiacich prostriedkov pod umývadlom? To 

je presne to, čo získate s Forever Aloe MPD 2X Ultra. Tento vysoko 

koncentrovaný prací prostriedok je účinný, všestranný a ekologický.

Forever Aloe MPD ako prací prostriedok budete radi používať. Vďaka 

pridaniu aloe vera je táto jemná receptúra   bezpečná pre použitie na všetky 

typy odevov, vďaka čomu zostanú hebké a čisté.

Pranie je však iba začiatok. Forever Aloe MPD je vynikajúci na podlahy, 

kúpeľne, dlaždice, koberce a dokonca aj na ručné umývanie riadu.* 

Tento univerzálny čistiaci prostriedok pre domácnosť odstraňuje špinu, 

mastnotu a odstraňuje škvrny bez poškriabania alebo poškodenia povrchov.

Na rozdiel od mnohých pracích prostriedkov sú aniónové a neiónové 

povrchovo aktívne látky biologicky odbúrateľné, takže sa nemusíte obávať 

znečistenia životného prostredia alebo vody. Vymeňte všetky tieto čističe  

za Forever Aloe MPD - najbezpečnejší a najuniverzálnejší čistiaci prostriedok 

v okolí.

Okrem toho má mimoriadnu hodnotu. Ak do vody pridáte len malé 

množstvo prípravku Forever Aloe MPD, získate účinné čistiace riešenie, 

ktoré je šetrné k vašim rukám, keď sa chystáte čeliť najtvrdším 

neporiadkom.

* nie je určené na použitie v automatických umývačkách riadu

FAKTY
• odstraňuje mastnotu

• 2x koncentrovaný čistiaci prostriedok

• ekologické prísady

• jemná receptúra

OBSAH
946ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Pranie (pre bežné naplnenie pračky) 

pre malú náplň práčky (2,5 kg bielizne) by malo byť 

množstvo v tabuľke znížené o 20% a zaokrúhlené 

na najbližší celý počet ml. Pre veľkú náplň práčky 

(4,5 kg bielizne) by sa množstvo malo zvýšiť o 20% 

a zaokrúhliť na najbližší celý počet ml. Ak chcete 

odstrániť zaschnutú škvrnu, navlhčite ju a potrite 

malým množstvom prípravku pred praním. Pre bežné 

odstránenie škvŕn aplikujte prípravok na postihnuté 

miesto pred vložením do práčky. Vždy vyskúšajte 

farebnú stálosť na vnútornej časti odevu.  

Viacúčelové použitie 

zrieďte na pomer 40 ml prípravku a 5 l vody na 

čistenie domácich spotrebičov, podláh, kúpeľní, 

dlaždíc, kobercov a áut vo vnútri a mimo. 

Domácnosť  

pár kvapiek na hubku pre umytie riadu, odstránenie 

škvrny na koberci atď. Neodporúča sa používať do 

umývačiek riadu!

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Vodný roztok obsahujúci 15 až 30% neiónových 
povrchovo aktívnych látok, 15 až 30% 
aniónových povrchovo aktívnych látok, parfum, 
metylizotiazolinón, benzyl salicilát, d-limonén, 
linalool, šťava z listu aloe barbadensis.

Forever Aloe MPD®  
2X Ultra
#307

DOMÁCNOSŤ

bezlepkový      vhodný pre vegetariánov      vhodný pre vegánov


