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Perfumowana odżywka
do tkanin

Kiedy wkładasz do szafy nową rzecz,
marzysz, by jak najdłużej pozostała
piękna i miła w dotyku. Żeby ładnie się
układała, nie gniotła i zawsze wyglądała
świeżo i elegancko. A my spełniamy
Twoje marzenia! Dzięki formule stay-new
odżywka skutecznie walczy z pierwszymi
oznakami starzenia się tkanin. Chroni przed
deformacją i mechaceniem, zmniejsza
mechaniczne uszkodzenia w trakcie
prania. Troskliwie dba, by kolory Twoich
ubrań dłużej pozostały żywe i piękne. Do
tego ma fantastyczny zapach, stworzony
we współpracy z francuskimi mistrzami
perfumiarstwa.

Za co ją pokochasz:

Twoje ulubione ubrania dłużej będą wyglądały
jak nowe.

Co Cię w niej zachwyci:

długotrwały zapach, utrzymujący się nawet
do 8 tygodni. Nasze olejki zapachowe
zamknęliśmy w mikrokapsułkach, które
działają jak małe dyfuzory. Nie rozpuszczają
się w wodzie i otwierają się dopiero podczas
noszenia tkanin. Z każdym Twoim ruchem
kapsułki będą uwalniać olejki, otulając Cię
intensywnym zapachem perfum.

vanilla | pear | chocolates
PERFUMED
LAUNDRY CONDITIONER

Co tak pięknie pachnie:

Do jakich tkanin możesz
ją zastosować:

Zobacz, jak prosta jest
w użyciu:
dozując odżywkę, skorzystaj z miarki przy
nasadce.

What you’ll love about it:

long-lasting scent, even up to 8 weeks. The
fragrant oils are entrapped in microcapsules
that work as tiny diffusers. They do not
dissolve in water and open up only when you
wear your clothes. With every movement,
they release the oils, enveloping you with an
intense smell of perfume.

UWAGA. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną
skóry. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. 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 PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/... 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.

See how simple it is:

to measure out the amount of
conditioner, use the provided cup.

It is perfect to care for
your clothes because
it contains [ingredients]:

15-30% cationic surfactants, perfume
(Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene,
Butylphenyl Methylpropional,
Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl
Ionone), benzisothiazolinone,
methylisothiazolinone. Contains
Hexyl Cinnamal, Tetramethyl
Acetyloctahydronaphthalenes.

WARNING. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. May cause an allergic
skin reaction. Wear eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with
water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue
rinsing. IF ON SKIN: Wash with plenty of water/... 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.

pear

1

= 50 ml

dozownik/measure

10 l H2O

= 20 ml

= 45 ml

= 20 ml

= 50 prań/
washes

blackcurrant

orange blossom

jasmine

vanilla
Uwaga
Warning

Fabrics you can
use it for:

the conditioner is suitable for all types
of fabric and colours, women’s and men’s
clothing.

Why you’ll like it:

15-30% kationowe środki powierzchniowo
czynne, kompozycja zapachowa
(Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene,
Butylphenyl Methylpropional, Benzyl
Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone),
benzisothiazolinone, methylisothiazolinone.
Zawiera Hexyl Cinnamal, Tetramethyl
Acetyloctahydronaphthalenes.

RECYCLABLE
PACKAGING

this fragrance composition is
the essence of French chic. It is
a harmonious marriage of flowery
notes with sweet vanilla and chocolate
pralines. Mediterranean accents round
it out subtly with a hint of summery,
relaxing breeze.

your favourite garments will look brand
new for longer.

Tak wspaniale dba o tkaniny,
bo w środku ma [składniki]:

BIODEGRADABLE

What this lovely scent is:

Perfumed laundry
conditioner

When you hang a new garment in
your wardrobe, you’d like it to remain
beautiful and soft to the touch as long
as possible. You want it to fit perfectly,
with no creasing, and always look fresh
and smart. And we make your dreams
come true! Thanks to the stay‑new
formula, the conditioner efficiently
protects the fabric against the first signs
of wear. It prevents your clothes from
losing their shape and from pilling. It
makes sure the colours of your garments
remain bright and beautiful for longer.
What is more, it has a lovely scent which
we created with the help of French
master perfumers.

odżywkę możesz stosować do wszystkich
rodzajów tkanin i do wszystkich kolorów,
do odzieży męskiej i damskiej.

8 WEEKS OF IRRESISTIBLE FRESHNESS
WITH NATURAL OILS | STAY-NEW FORMULA
4 X CONCENTRATE
PERFUMOWANA ODŻYWKA DO TKANIN

EN

ta kompozycja jest esencją francuskiego
szyku. Harmonijnie łączy klasyczne nuty
kwiatowe ze słodyczą wanilii i czekoladowych
pralinek. Całość subtelnie wieńczą akcenty
śródziemnomorskie, które wnoszą powiew
letniej, relaksującej świeżości.

orris

patchouli

chocolate pralines tonka bean

1000 ml
33.8 fl.oz.
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www.prouve.com

