
PL  Spray do mycia 
i pielęgnacji 
powierzchni 
kuchennych

Kuchnia to serce Twojego domu. 
W niej zawsze dużo się dzieje, 
więc ważne, by była czysta. Przy 
przygotowywaniu i jedzeniu posiłków 
rodzą się najsilniejsze więzi, ale też 
coś zawsze kapnie, pokruszy się, 
pochlapie. Wtedy warto mieć pod 
ręką spray, którym błyskawicznie 
umyjesz praktycznie wszystko: blaty, 
szafki, sprzęty kuchenne, parapety, 
kubły na śmieci lub płytę ceramiczną. 
Jest wszechstronny: myje, lekko 
nabłyszcza, odtłuszcza i neutralizuje 
uporczywe zapachy. 

 Za co go pokochasz:
za szybkość działania. Pryskasz 
i wycierasz. To szybsze niż wysłanie 
SMS-a.

 Co zapewni 
Ci dodatkowe 
bezpieczeństwo:

atest PZH (Państwowego Zakładu Higieny). 

 Co tak pięknie pachnie:
egzotyczny olejek ylang-ylang i drzewo 
sandałowe w towarzystwie świeżych nut 
geranium i bergamotki. 

 Do jakich powierzchni 
możesz go użyć:

do wszystkich powierzchni zmywalnych, 
blatów i parapetów drewnianych, z płyty 
MDF, laminowanych, plastikowych, 
a nawet marmurowych. Możesz go 
stosować na powierzchniach mających 
styczność z żywnością.

 Zobacz, jak prosty jest 
w użyciu:

spryskaj czyszczoną powierzchnię, 
a potem przetrzyj wilgotną ściereczką 
lub przemyj czystą wodą i wytrzyj do 
sucha. Gotowe!

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

<5% niejonowe środki powierzchniowo 
czynne, <5% amfoteryczne środki 
powierzchniowo czynne, kompozycja 
zapachowa, benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone.

EN  Kitchen smart 
care & cleaning 
spray

The kitchen is the heart of 
every home. There’s always 
a lot going on, so it’s really 
important to keep it clean. 
When you cook and eat 
together, a strong bond is 
created. But there will be 
splashes, crumbs and spills. 
It’s a good job to have a spray 
ready to instantly clean 
everything: worktops, cabinets, 
appliances, window sills, bins, 
ceramic hobs. Not only is it 
versatile, but it also degreases, 
neutralises unpleasant odours 
and leaves a glossy finish. 

 Why you’ll love it:
it acts really fast. Just spray and 
wipe clean. It’s quicker than texting.

 What assures 
additional safety:

certificate of the Polish National 
Institute of Hygiene. 

 What this lovely 
scent is:

exotic ylang-ylang and 
sandalwood, accompanied by fresh 
geranium and bergamot notes. 

 What surfaces you 
can use it for:

all washable surfaces, wooden, 
MDF, laminated, plastic and even 
marble worktops and window sills. 
You can use it on surfaces that 
come into contact with food. 

 See how simple 
it is:

spray the surface, wipe with 
a damp cloth or rinse with clean 
water and wipe it dry. That’s it!

 It is so perfect 
because it contains 
[ingredients]:

less than 5% non-ionic 
surfactants, less than 
5% amphoteric surfactants, 
perfume, benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone. 

KITCHEN SMART SPRAY

bergamot | rose
sandalwood

ANTI-ODOUR FORMULA | SUPER-VERSATILE 
EASY TO USE

SPRAY DO MYCIA I PIELĘGNACJI  
POWIERZCHNI KUCHENNYCH

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 
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