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Omo Pro 
Formula Colour 

folyékony mosószer

Kemény a foltokkal,
gyengéd a színekhez
 
Termékleírás

Az Omo Pro Formula Color folyékony mosószer mostantól 
fenntarthatóbb csomagolásban elérhető, mert palackja 
újrahasznosított műanyagból készül és 100% -ban 
újrahasznosítható.

A formulában lévő enzimeknek köszönhetően már alacsony 
hőmérsékleten is eltávolítja a makacs foltokat, és megakadályozza a 
színek fakulását. Ideális az enzimatikus foltok eltávolítására.

Előnyök

• Fenntarthatóbb az újrahasznosított műanyagból készült és 
100% -ban újrahasznosítható palacknak köszönhetően

• Már alacsony hőmérsékleten eltávolítja az erős 
szennyeződéseket, még rövid mosási programon is

• Enzimeket tartalmaz, amelyek rendkívül hatékony 
folteltávolító összetevők

Pro Formula 
Útmutató a tökéletes tisztasághoz
Az UNILEVER és a Diversey erőiket egyesítve létrehozta Önnek a 
ProFormula professzionális termékeit. A HORECA szektor részére 
kifejlesztett termékkör jól ismert Unilever márkákból áll. Könnyen
használható tisztítószerek és higiéniai útmutatók segítik Önt a 
takarítás professzionális elvégzésében, hogy az Ön vállalkozása is 
készen álljon a sikerre.
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• Ne töltse túl a mosógépet.
• Mindig ellenőrizze a ruhanemű ápoló címkéjét, és kövesse a mosási utasításokat.
• Ne mossa a tűzálló textíliát forró vízben, azaz 50˚C felett.
• Előzetesen válogassa szét a ruhaneműt a színe szerint (fehér, világos, sötét).
• Géppel mosható gyapjú és selyem esetén ajánlott speciális mosószer használata.
• A foltok tömény mosószerrel történő előzetes kezelése előtt mindig ellenőrizze a szín tartósságát.
• Ne áztassa a nem-színtartós, tűzálló szöveteket, bőrt, vagy fém alkatrészt tartalmazó ruházatot. 
• Ne használja selyemre és gyapjúra.
• Kövesse a csomagoláson található adagolási javaslatokat.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza. Eredeti, zárt 
csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.
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Omo Pro Formula Colour Folyékony Mosószer
Használati utasítás:

Omo Pro Formula Colour Folyékony Mosószer
Megjelenés: Sötétkék folyadék

Kiszerelés: 2 X 5 l

Illat: Illatosított

PH érték: 7.7

Cikkszám: 101105090




