
PL  Żel do mycia 
naczyń

Wspólne gotowanie z przyjaciółmi 
lub rodziną to niesamowita radość. 
Szkoda tylko, że po każdym, nawet 
najwspanialszym, posiłku w zlewie czekają 
na Ciebie brudne naczynia. Nie trać jednak 
apetytu, bo już jedna kropla tego gęstego 
żelu z łatwością usuwa tłuszcz, resztki 
jedzenia i inne zabrudzenia. Jest niezwykle 
skuteczny, wydajny i bezpieczny nawet dla 
najdelikatniejszej porcelany.

 Za co go pokochasz:
za łagodność dla dłoni. Nie musisz zmywać 
w rękawiczkach, bo nasz żel ma znakomite 
składniki nawilżające.

 Co sprawia, że tak 
doskonale dba 
o dłonie:

kiedy Ty zmywasz, my myślimy o pielęgnacji 
Twoich dłoni. W naszym żelu wykorzystujemy 
tylko łagodne środki myjące. Żeby zapewnić 
Twoim dłoniom odpowiednie nawilżenie, jego 
skład wzbogaciliśmy o olej ryżowy, kompleks 
ziołowy z krwawnika, nagietka, kasztanowca, 
oczaru, dziurawca, malwy, rumianku i mięty 
oraz polisacharydy z peruwiańskiej rośliny tara 
(Caesalpinia Spinosa).

 Co zapewni 
Ci dodatkowe 
bezpieczeństwo:

zanim ten żel trafił w Twoje ręce, przeszedł 
szereg szczegółowych badań, w tym badanie 

dermatologiczne, potwierdzające tolerancję 
skórną. Zastosowane przez nas olejki zapachowe 
nie mają alergenów zgodnie ze standardami IFRA 
(International Fragrance Association). Żel posiada 
również atest PZH (Państwowego Zakładu 
Higieny). Zadbaliśmy o to wszystko, ponieważ 
Twoja satysfakcja ma dla nas ogromne znaczenie.

 Co tak pięknie 
pachnie: 

świeża mięta, igliwie sosny, słodka róża, lawenda 
i zmysłowe drzewo sandałowe.

 Zobacz, jak prosty  
jest w użyciu:

niewielką ilość żelu nanieś na gąbkę do mycia 
naczyń, a umyte naczynia obficie spłucz wodą, 
wytrzyj do sucha lub po prostu pozostaw 
na ociekaczu.

 Tak dobrze pomaga 
w zmywaniu, 
bo w środku ma 
[składniki]:

5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, 
<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 
<5% amfoteryczne środki powierzchniowo 
czynne, <5% EDTA i jego sole, kompozycja 
zapachowa, Glycerin, Hydrolyzed Caesalpinia 
Spinosa Gum, Caesalpinia Spinosa Gum, Rice 
Oil Glycereth-8 Esters, Hamamelis Virginiana 
Leaf Extract, Hypericum Perforatum Flower 
Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, 
Chamomilla Recutita Flower Extract, Aesculus 
Hippocastanum Seed Extract, Malva Sylvestris 
Flower Extract, Tilia Platyphyllos Flower 
Extract, Mentha Piperita Leaf Extract, Achillea 
Millefolium Flower Extract, benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone.

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 
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www.prouve.com 

EN  Washing-up gel
Cooking with your friends or family is 
such fun. What a shame that after every 
meal, even a particularly magnificent 
one, you need to face a pile of dirty 
dishes. Don’t lose your appetite! One 
drop of this thick gel will easily remove 
grease, rests of food and other stains. It 
is very effective, efficient, and safe even 
for the most delicate china.

 Why you’ll love it:
it’s very gentle on your skin. You don’t need 
to wear gloves, because our gel contains 
fantastic moisturizing agents.

 Why it’s so perfect 
for your hands:

when you’re doing the dishes, we’re taking 
care of yourhands.Our gel contains only 
gentle cleaning agents. In order to protect 
your hands, we enriched the formula with 
rice oil, herbal complex containing yarrow, 
marigold, chestnut, witch-hazel, St John’s 
wort, hollyhock, camomile, mint and 
polysaccharides of the Peruvian tara plant 
(Caesalpinia Spinosa). 

 What makes it even 
safer:

before you could hold this gel in your 
hands, it went through a number of 
detailed tests, including dermatological 
tests confirming skin tolerance. We use 
allergen-free fragrance oils compliant with 
IFRA standards (International Fragrance 
Association). The gel has received 
the certificate of the Polish National 

Institute of Hygiene. We took care of 
everything, because your satisfaction is of 
essence to us. 

 What assures  
additional safety:

fresh mint, pine needles, sweet rose, 
lavender and sensual sandalwood.

 See how simple  
it is:

apply a small amount of gel to a sponge, 
and after washing the dishes with it rinse 
with plenty of water, wipe or simply 
leave to dry.

 It helps you wash 
the dishes so well 
because it contains 
[ingredients]:

5-15% anionic surfactants, less than 
5% non-ionic surfactants, less than 5% 
amphoteric surfactants, less than 5% of 
EDTA and its salts, perfume, Glycerin, 
Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa Gum, 
Caesalpinia Spinosa Gum, Rice Oil 
Glycereth-8 Esters, Hamamelis Virginiana 
Leaf Extract, Hypericum Perforatum 
Flower Extract, Calendula Officinalis 
Flower Extract, Chamomilla Recutita 
Flower Extract, Aesculus Hippocastanum 
Seed Extract, Malva Sylvestris Flower 
Extract, Tilia Platyphyllos Flower 
Extract, Mentha Piperita Leaf Extract, 
Achillea Millefolium Flower Extract, 
benzisothiazolinone, methylisothiazolinone.
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WASHING-UP GEL
EFFECTIVE AND EFFICIENT

WITH MOISTURIZING COMPLEX

ŻEL DO MYCIA NACZYŃ

RECYCLABLE  
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