
SKŁADNIKI
< 5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, 
< 5 % anionowe środki powierzchniowo czynne, 
fosfoniany, polikarboksylany, mydło, enzymy, 
kompozycja zapachowa (Butylphenyl Methylpropional, 
Citronellol), 
środek konserwujący (Methylisothiazolinone, Benzisothia- 
zolinone).
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INFORMACJA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU
VENTIN COLOR to innowacyjne połączenie proszku i żelu do prania w jednym środku piorącym. 
Dzięki nowoczesnej formule, ze skutecznością proszku usuwa plamy na kolorowych tkaninach i 
chroni je przed utratą koloru. Odpowiedni do prania we wszystkich typach pralek oraz do prania 
ręcznego.

Ze skutecznością proszku usuwa plamy.
Formuła ochrony koloru.
Delikatny dla tkanin.
Nadaje praniu świeży, długotrwałyzapach.

ZASTOSOWANIE/DOZOWANIE
Wlej odpowiednią ilość środka do dozownika. 
Włóż dozownik z proszkiem w żelu bezpośred-
nio do bębna pralki. Następnie włóż do bębna 
rzeczy przeznaczone do wyprania i włącz 
pralkę jak zwykle. W przypadku mocniejszych 
plam przed praniem możesz potrzeć plamę 
używając specjalnej końcówki dozownika. 
Przed użyciem wstrząsnąć.
Nie stosuj do prania wstępnego, prania wełny, 
jedwabiu i lnu.
Wyciągnij dozownik przed suszeniem w suszarce bębnowej lub pralko-suszarce

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temperaturze od +5°C do + 25°C.  24 miesiące od daty produkcji.

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA
H319 - Działa drażniąco na oczy. P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy 
pokazać pojemnik lub etykietę. P102 - Chronić przed dziećmi. P264 - Dokładnie umyć ręce po 
użyciu. P280 - Stosować ochronę oczu. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO 
OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je 
łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego 
na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.  
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PAKOWANIE
Pojemność szt. op. ZBIORCZE szt. PALETA
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INNOWACYJNY ŚRODEK - POŁĄCZENIE
PROSZKU I ŻELU - DO PRANIA TKANIN
KOLOROWYCH  
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