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ISOKOR
Baby
Cleaner
5000ml
Cena

129,89 zł

Cena poprzednia

134,32 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godzin

Numer katalogowy

isBABYCL

Kod EAN

85880068

Producent

ISOKOR

Darmowa Dostawa

Opis produktu
Płyn do mycia zabawek i wszystkich powierzchni wokół dziecka.

Antybakteryjny płyn do mycia zabawek oraz innych powierzchni, z którymi dziecko ma kontakt. Składa się w 100 % z naturalnych
składników, nie zawiera żadnych związków chemicznych.

Posiada europejski znak jakości V-Label dla produktów wegańskich oraz udokumentowane właściwości hamujące rozwój
mikroorganizmów; bakterii i zarazków.
Produkt przebadany dermatologicznie. Nie wywołuje reakcji alergicznych.
Środek przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni wokół dziecka. Skutecznie usuwa różnego rodzaju zabrudzenia: brud, kurz, plamy
itp. Pozostawia zabawki i powierzchnie wokół dziecka higieniczne i czyste. Ze względu na 100% naturalny skład dziecko może dotykać mebli,
zabawek i bezpiecznie się bawić bezpośrednio po po jego użyciu.
ISOKOR Baby Cleaner doskonale nadaje się do mycia zabawek, mebli dziecięcych, stolików do karmienia, przewijaków, nocników, pojemników
na zabawki. Płyn do mycia bardzo dobrze radzi sobie z uporczywymi plamami na dywanach, matach edukacyjnych: po moczu, soku, mleku,
tłuszczu. Można nim też prać tapicerkę, wózek, fotelik samochodowy. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Jest w 100% biodegradowalny,
całkowicie bezpieczny dla dzieci, dorosłych i środowiska naturalnego.
100% Naturalny, Ekologiczny - Bezpieczny dla dzieci!
W ramach składu produktu znajdują się same naturalne składniki. Może zawierać trochę lub wszystkie następujące przetworzone
wyciągi i składniki: alkohol organiczny (97-99-4) ,olejek migdałowy (8007-69-0), olejek pomarańczowy (8016-20-4) Olejek cedrowy (8000-27- 9),
olejek cynamonowy (8007-80-5), olej kukurydziany (8001-30-7), olejek geraniowy (8000-46-2), olej jojoba (61789-91-1), olejek z trawy
cytrynowej(8007-02-1),olej_sojowy(8001-22-7), przetworzony*kwas glukonowy (526-95-4), przetworzone* wyciągi z trzciny cukrowej (57-50-1),
wyciąg z oleju szafranowego (8001-23-8),wodorowęglan sodu - soda oczyszczona (144-55-8), wodorowęglan amonu przeznaczony do żywności
(1066-33-7),przetworzona* sól morska (11062-32-1), wyciąg z czosnku(8008-99-9), wyciąg z gniazd nasiennych owoców(68916-04-1), woda.*-
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liofilizaty lub koncentraty. W załączeniu karta charakterystyki produktu.
Isokor Baby Cleaner NIE ZAWIERA ZNANYCH SUBSTANCJI RAKOTWÓRCZYCH jak również niebezpiecznych składników.
Znajduje zastosowanie w Poradniach Sensorycznych, Poradniach Specjalistycznych, Przedszkolach, Klubach Malucha, Salach
zabaw, Klubokawiarniach, Kącikach Zabaw.

Właściwości:
- 100% naturalny
- antybakteryjny
- hamuje rozwój mikroorganizmów (bakterii, zarazków)
- przebadany dermatologicznie
- stworzony ze składników pochodzenia roślinnego
- gwarantuje bezpieczeństwo i higienę
- bezpieczny
- ekologiczny
- nie wymaga spłukiwania
- odświeżający, pomarańczowy zapach
Przeznaczenie:

Zabawki plastikowe, drewniane i metalowe,
meble przedszkolne,
krzesełka do karmienia, huśtawki
pomoce dydaktyczne,
stoliki, krzesełka,
leżaki, kosze,
pojemniki na zabawki,
dywany,
maty edukacyjne,
pomoce do terapii sensorycznej,
klamki,
poręcze
pluszaki
parapety
nocniki
kosze na śmieci i brudne pieluchy
foteliki samochodowe
wózki, spacerówki
Nie zawiera: Gliceroli, parabenów, silikonów, parafin, cerezyn, fosforanów, SLES, SLS, sztucznych barwników, syntetycznych substancji
zapachowych (terpeny), syntetycznych substancji zagęszczających (antycyjanidyn), substancji petrochemicznych, substancji pochodzenia
zwierzęcego, związków metali, soli.
Przechowywanie: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze 5-35°C. Nie wystawiać na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chronić przed mrozem. Płyn może zmieniać barwę i konsystencję pod wpływem działania
temperatury, nie
wpływa to jednak na jego właściwości.
Środki ostrożności: Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się preparatu do oczu może nastąpić lekkie podrażnienie jak po mydle.
Należy otworzyć oczy i niezwłocznie przepłukać czystą wodą. Środek przeznaczony do bezpośredniego stosowania.
Okres przydatności: Najlepiej zużyć w ciągu 2 lat od daty produkcji.
Wydajność: 100ml/m²
Pojemność: 5000ml
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