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Neutralizator zapachów Seni - 500ml
 

Cena: 52,90 pln

Opis słownikowy

Pojemność 500ml

Producent SENI

Opis produktu
 

Neutralizator zapachów Seni to produkt polecany do odświeżania pomieszczeń, zwłaszcza takich jak przestrzenie sanitarne, szpitalne,
czy placówki opiekuńcze, hospicja i domy, wszędzie tam gdzie mieszkańcom lub osobom tam przebywającym doskwiera nieprzyjemny,
trudny do zlikwidowania, specyficzny zapach.

Po zastosowaniu neutralizatora Seni w powietrzu pozostaje świeży zapach, a pacjenci odczuć mogą większy komfort i poczucie
świeżości.

Składnikiem aktywnym preparatu jest DeoPlex®, który neutralizuje nieprzyjemne i trudne do zwalczenia zapachy, zwłaszcza moczu,
odchodów, wymiocin, potu, a także pleśni, zwierząt dymu papierosowego oraz żywności o przykrym zapachu.

 

Składniki: Enzymy, <5% niejonowe środki powierzchniowo-czynne. dodatkowo kompozycja zapachowa, środki konserwujące
(2-Bromo-2-Nitropropane-1,3Diol, Octylisothiazolinone).

 

Sposób użycia:

Odblokować spryskiwacz - przekręcić czarny pierścień i ustawić go, tak by strzałka znajdowała się pod rączką spryskiwacza.

Rozpylić w nieprzyjemnie pachnącym miejscu lub pomieszczeniu w miarę potrzeby.

Jeśli przykry zapach się utrzymuje, czynność powtórzyć.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Produkt jest bezpieczny dla skóry ale nie należy go stosować bezpośrednio na jej powierzchnię.

Neutralizator Seni nie maskuje nieprzyjemnych zapachów, a usuwa je.

Przebadany dermatoloicznie.

Posiada atest PZH.

 

Pojemność: 500 ml
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