
PL  Odtłuszczacz
Dlaczego bułka z masłem spada zawsze 
masłem do dołu? Tego nie wiemy. Ale 
mamy świetny odtłuszczacz, którym 
doskonale zmyjesz masło i inne 
oleiste zabrudzenia. Przypalony lub 
zaschnięty tłuszcz, sadza, lepki brud 
czy zaschnięte plamy z soków nie 
robią na nim najmniejszego wrażenia. 
Esencja octowa oraz naturalne 
rozpuszczalniki pozwalają mu na 
błyskawiczne usuwanie nawet starych 
zanieczyszczeń, ale są bezpieczne dla 
czyszczonych powierzchni.

 Za co go pokochasz:
za lśniącą czystość bez konieczności 
szorowania. 

 Co zapewni 
Ci dodatkowe 
bezpieczeństwo:

atest PZH (Państwowego Zakładu Higieny).

 Co nim wyczyścisz:
blaty, szafki i półki kuchenne, kafle, 
zlewozmywaki, okapy, wyciągi 
wentylacyjne, kuchenki gazowe 
i elektryczne, lodówki, piekarniki, grille, 
ruszty, frytkownice i inne sprzęty kuchenne. 

 Co tak pięknie  
pachnie:

kwiat lipy, soczyste, świeże owoce 
i szlachetny cedr.

 Zobacz, jak prosty  
jest w użyciu:

spryskaj czyszczoną powierzchnię, odczekaj 
chwilę, a potem przemyj czystą wodą 
i wytrzyj do sucha. Gotowe!

 Ostrożności nigdy  
za wiele:

ten płyn ma w składzie wiele środków 
czynnych. Jeśli masz wątpliwości, czy 
nie uszkodzi czyszczonej powierzchni, 
sprawdź wcześniej jego działanie 
w nieeksponowanym miejscu. Nigdy 
nie stosuj odtłuszczacza do powierzchni 
z drewna.

 Jest tak skuteczny,  
bo w środku ma 
[składniki]:

<5% niejonowe środki powierzchniowo 
czynne, <5% amfoteryczne środki 
powierzchniowo czynne, kompozycja 
zapachowa (Linalool, Hexyl Cinnamal, 
Limonene), benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone.

EN  Degreaser
Why does bread always land 
buttered side down? No one 
knows. But we have a fantastic 
degreaser that will help you clean 
not only butter, but also other oily 
stains. Burned or dry fat, soot, 
sticky marks or dry juice stains 
do not stand a chance. Vinegar 
essence and natural solvents 
immediately help to remove even 
old stains, while remaining safe 
for the cleaned surface.

 Why you’ll like it:
surfaces become clean and shiny 
without scrubbing. 

 What assures 
additional safety:

certificate of the Polish National 
Institute of Hygiene.

 What you can 
clean with it:

table tops, kitchen cupboards and 
shelves, tiles, sinks, ventilation 
hoods, extraction fans, gas and 
electric cookers, fridges, ovens, grills, 
grates, deep fryers and other kitchen 
appliances.

 What this lovely 
scent is:

linden blossom, fresh, juicy fruit and 
noble cedar wood.

 See how simple 
it is:

spray the surface, wait a moment, 
rinse with clean water and wipe it 
dry. That’s it!

 You can’t be too 
careful:

this degreaser contains many active 
agents. If you’re not sure if it will 
damage the surface, it’s a good idea 
to test the effect on an unobtrusive 
area. Never apply to wooden 
surfaces.

 It is so efficient 
because  
it contains 
[ingredients]:

less than 5% non-ionic surfactants, 
less than 5% amphoteric surfactants, 
perfume (Linalool, Hexyl Cinnamal, 
Limonene), benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone.

GREASE BUSTER

lime | linden blossom
cedar wood

POWERFUL FORMULA | NON-TOXIC 
HARD & SOFT SURFACES

ODTŁUSZCZACZ

RECYCLABLE  
PACKAGING

BIODEGRADABLE 

MADE IN EU

500 ml 
16.9 fl.oz.

UWAGA. Działa drażniąco na oczy. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. 
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie 
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je 
łatwo usunąć. Nadal płukać. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza 
należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Najlepiej zużyć przed 
końcem: data i numer partii na opakowaniu.

WARNING. Causes serious eye irritation. Wear eye protection/face 
protection. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If medical 
advice is needed, have product container or label at hand. Keep out 
of reach of children. Best before: see date and batch number on the 
packaging.

 sp. z o.o. sp. k. 
Poland, 53-012 Wrocław 

Wyścigowa 56 H 
+ 48 786 222 324 

www.prouve.com 

peach musk
cedar woodorris

geranium
rose apple

linden blossom
lime

Uwaga
Warning


