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GEBRUIKSAANWIJZING:

Klaar voor gebruik. Spuit 5 sprays op uw vaatwas en vul uw wasbak met 
water (3-4 liter). Voor de hardnekkige achtergebleven restjes, spuit 1 tot 
2 sprays in  het gerecht en vul met water. Voor een afwas zonder on-
derdompeling of voor de reiniging van uw werkblad, spuit 1 keer op uw 
spons. Enzymen blijven actief, dus hergebruik zoveel mogelijk hetzelfde 
water. Om water en energie te besparen terwijl u efficiënt wast, dompel 
de afwas onder in plaats van het te wassen met de kraan en volg de 
aanbevolen dosis van het product. Voor een efficiënt wassen is geen 
grote hoeveelheid schuim nodig.

LOGISTIEKE INFORMATIE : 

Product code: LIQ2024
EAN code: 5410539219500
Verpakking: 6x750ml
Afmetingen: 6x8x26,5cm
Gewicht: 4,824kg
Palletisatie: 96 kartons per palet

NGREDIËNTEN :  99% van het totale aantal ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong

Ecologisch wasmidel gecertificeerd door ECOCERT Greenlife volgens het referentiesysteem  ECOCERT, beschikbaar op http://detergents.ecocert.com

ACTIEVE STOFFEN:

SUPERCLEAN & NATURAL 

AFWASMIDDEL
SPRAY & WASH

LEMONGRASS
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Soft 
HANDS

  ECO-EFFICIENT 
 

Onze revolutionaire enzymen zijn van 
natuurlijke oorsprong en zorgen voor een 
grondige en dus efficiëntere reiniging zon-
der te moeten spoelen. “Ik gebruik het om 
de drinkfles van mijn 2-jarig dochtertje 
te reinigen en ik ben ervan overtuigd dat 
het gezond en efficiënt is!”, geeft George 
Blackman, de CEO van Realco toe. 

  ENZYM POWER
 

De enzymen halen niet alleen het hard-
nekkige vuil weg, ze lossen ook alle 
organische resten, vetten en zetmeel (van 
de aardappelen, rijst of pasta bijvoor-
beeld) op voor een propere en glanzende 
vaat.

  SOFT HANDS
 

De natuurlijke ingrediënten en de zachte 
pH zijn niet agressief voor uw huid en 
voorkomen dat ze uitdroogt.

Aqua
1-propanaminium, 3-amino-N-
(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, 
N-FC18-18 acyl derivs, hydroxides,
inner salts

ALCOHOL
SODIUM CHLORIDE
SODIUM LAURETH SULFATE
Glycerol
SODIUM CITRATE

Acide citrique
Parfum
SODIUM LACTATE
CALCIUM CHLORIDE

LIMONENE
LACTIC ACID
CITRAL
SUBTILISIN
AMYLASE


