
EN  Stain remover 
gel

Coffee stains on your favourite 
trousers? Foundation smudges on 
a new blouse? Does it mean you need 
to let your garments go? No! You don’t 
need to ban any clothes from your 
wardrobe ever again! Get rid of the 
stains, not the garments. The secret of 
our stain remover gel? The oxystem 
formula based on active oxygen and 
enzymes. It works perfectly even in low 
temperatures (even 20°C) so you can 
use it for delicate fabrics as well. The 
thick gel is easy to spread on the fabric 
and it penetrates the stain, targeting 
just the right spot. It’s extremely 
efficient.

 Why you’ll love it:
it’s tough on the stains, but delicate on the 
fabric. 10 minutes is all it takes to clean your 
clothes and give them back their pride of 
place in your closet.

 Stains you’ll  
remove  
with it:

the enzymes instantly remove even stubborn 
wine, grass, blood, fruit and vegetable stains 
as well as greasy stains (sauces, butter, oils).

 Why it is unscented:
the gel is unscented so you can use it for 
children’s clothing, too. 

 See how simple  
it is:

you can apply the gel directly to the stain (just 
the stained spot) or add it to the laundry.
Before washing: apply the gel directly to the 
stain and rub gently. Let sit for no longer than 
10 minutes. Do not allow the gel to dry on the 
fabric. Wash the clothes as you normally do: 
in a machine or by hand. 
Machine wash (4.5 kg load):
• Regular stains: add 50 ml of gel.
• If the stains are dry or hard to remove: add 

100 ml.
Soak: add 50 ml of gel to 5 l of warm water 
and mix it together. Soak the fabrics for no 
longer than 30 minutes.

 You can’t be too 
careful:

this gel contains many active agents. 
If you’re not sure if it will damage the 
fabric, it’s a good idea to test the effect 
on an unobtrusive area. Before, check the 
instructions provided by the garment’s 
manufacturer. Do not apply to metal 
elements. Do not use for small children’s 
clothes (below 3 YO).

 It is so perfect 
because it contains 
[ingredients]:

5-15% non-ionic surfactants, 5-15% 
anionic surfactants, less than 5% 
oxygen-based bleaching agents, less than 5% 
phosphonates, enzymes, benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone. Contains Hydrogen 
Peroxide.

PL   Żel do usuwania 
plam

Kawa na ulubionych spodniach? Ślady 
podkładu na nowej bluzce? Czy to 
znak, że musicie się rozstać? Nie! Nigdy 
więcej nie skazuj swoich ubrań na 
nienoszenie! Pozbądź się plam, a nie 
ubrania. Sekretem skuteczności naszego 
żelu jest formuła oxystem, oparta na 
aktywnym tlenie i enzymach. Doskonale 
działa nawet w niskich temperaturach 
(już od 20°C), dzięki czemu możesz go 
użyć także do delikatnych tkanin. Gęsty 
żel łatwo rozprowadza się na tkaninie 
i wnika w plamy, działa punktowo i jest 
szalenie wydajny.

 Za co go pokochasz:
za bezwzględność dla plam i łagodność dla 
tkanin. Maksymalnie 10 minut wystarczy, by 
czyściutkie ubrania mogły wrócić na honorowe 
miejsce w Twojej szafie.

 Jakie plamy  
możesz nim  
usunąć:

dzięki enzymom w okamgnieniu usuwa nawet 
trudne plamy z wina, trawy, krwi, warzyw 
i owoców oraz tłuszczy (sosy, masło, oleje).

 Dlaczego  
nie ma zapachu: 

odplamiacz jest bezzapachowy, żeby można go 
było stosować również do ubrań dziecięcych. 

 Zobacz, jak prosty 
jest w użyciu:

żel możesz stosować bezpośrednio na plamę 
(punktowo) lub dodać go do prania.
Przed praniem: nałóż żel bezpośrednio na 
plamę i potrzyj delikatnie tkaninę. Pozostaw 
na maksymalnie 10 minut i nie dopuszczaj 
do wyschnięcia żelu na tkaninie. Potem 
wypierz odzież jak zwykle to robisz: w pralce 
albo ręcznie. 
Pranie w pralce (4,5 kg wsadu):
• Standardowe zabrudzenia: dodaj do prania 

50 ml żelu.
• W przypadku trudnych do usunięcia lub 

zaschniętych plam: dodaj do prania 100 ml.
Namaczanie: dodaj 50 ml żelu do 5 l ciepłej 
wody i wymieszaj. Namaczaj tkaniny 
maksymalnie 30 minut.

 Ostrożności  
nigdy za wiele:

ten żel ma w składzie wiele środków czynnych. Jeśli 
masz wątpliwości, czy nie uszkodzi czyszczonej 
tkaniny, sprawdź wcześniej jego działanie 
w nieeksponowanym miejscu. Przed użyciem 
sprawdź też wytyczne od producenta odzieży (na 
metce). Nie stosuj żelu na metalowe części. Nie 
stosuj do ubranek dzieci poniżej 3. roku życia. 

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

5-15% niejonowe środki powierzchniowo 
czynne, 5-15% anionowe środki powierzchniowo 
czynne, <5% związki wybielające na bazie tlenu, 
<5% fosfoniany, enzymy, benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone. Zawiera Hydrogen Peroxide.

MADE IN EU

500 ml 
16.9 fl.oz.

NIEBEZPIECZEŃSTWO. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa 
szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Stosować rękawice ochronne/odzież 
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością 
wody/... W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać uwolnienia do środowiska. 
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie 
z krajowymi przepisami. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik 
lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Najlepiej zużyć przed końcem: data i numer partii na opakowaniu.

DANGER. Causes skin irritation. Causes serious eye damage. Harmful to aquatic life with long 
lasting effects. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF 
ON SKIN: Wash with plenty of water/… IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several 
minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Avoid release 
to the environment. Dispose of contents/container to properly labeled waste containers in 
accordance with national regulations. 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.
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