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PL  Żel do prania tkanin 
białych

Ile znasz odcieni bieli? Śnieżna biel bawełny, 
kremowa biel koronek, perłowa biel atłasu, 
mleczna biel jedwabiu… Każdy najmniejszy 
niuans, każde załamanie światła ma znaczenie. 
My znakomicie widzimy różnicę między śnieżną 
bielą koszuli a alabastrową bielą taftowej 
sukni. Dlatego formuła naszego żelu do prania 
została opracowana tak, by chronić wszystkie 
odcienie bieli, nie tylko te śnieżne. Utrzymuje je 
w nienagannej czystości, zapobiega szarzeniu 
i nie pozostawia smug. Znakomicie ożywia jasne 
kolory, pozostawiając pranie świeże i cudownie 
pachnące.

 Za co go pokochasz:
za pewność, że Twoje jasne i białe ubrania są idealnie 
czyste, a Ty wyglądasz doskonale.

 Co da Ci dodatkowe 
bezpieczeństwo:

żel nie zawiera optycznych wybielaczy, dlatego jest 
bezpieczny dla wszystkich odcieni bieli i nie powoduje 
szarzenia delikatnych tkanin.

 Co Cię w nim zachwyci:
jego żelowa, skoncentrowana formuła. Dzięki temu 
działa efektywnie i nie zabiera wiele miejsca na półce, 
a starcza na bardzo długo. 

 Co jest naszym sekretem:
formuła z aktywnymi enzymami sprawia, że żel działa 
znakomicie już w niskich temperaturach (od 20°C). 
A jak dobrze wiesz, pranie w niższych temperaturach 
jest korzystne nie tylko dla Twoich ubrań, ale i finansów.

 Co jest szczególnie  
ważne dla mężczyzn:

rozumiemy, że możesz nie rozróżniać poszczególnych 
odcieni bieli. Nie martw się, nasz płyn perfekcyjnie 
zrobi to za Ciebie.

 Jak pachnie biel:
uwielbiamy bawić się zapachami, dlatego poprosiliśmy 
współpracujących z nami kreatorów, by stworzyli 
kompozycję inspirowaną bielą. Mistrzowsko połączyli 
moc białych kwiatów z łagodnością bawełny 
i chłodnym akcentem płatków śniegu.

 Do jakich tkanin możesz 
go zastosować:

żel możesz stosować do wszystkich rodzajów tkanin 
i do wszystkich jasnych kolorów i bieli, do odzieży 
męskiej i damskiej. 

 Działa tak skutecznie, 
bo w środku ma [składniki]:

5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, 
<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 
<5% mydło, <5% fosfoniany, <5% EDTA i jego sole, 
enzymy, kompozycja zapachowa, benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone.

EN  Whites gel
How many shades of white do you know? 
Snow white cotton, cream white lace, 
pearl white satin, milky white silk... Every 
nuance, every refraction of light matters. 
We can clearly tell the difference between 
a snow-coloured shirt and an alabaster 
taffeta dress. This is why the formula of 
our washing gel has been designed in a way 
that protects all shades of white, not only 
the brightest ones. It keeps them spotlessly 
clean, prevents the fabric from getting gray, 
does not leave smudges. It revives bright 
colours, leaving your clothes fresh and 
beautifully scented.

 Why you’ll like it:
you can be sure that your white and  
light-coloured fabrics are spotlessly clean 
and that you look perfect.

 What assures additional 
safety:

the gel does not contain optical whiteners so it 
is safe for all shades of white and does not make 
delicate fabrics go gray.

 What you’ll love about it:
the concentrated gel formula, which makes it 
efficient and compact. It doesn’t take much 
space on the shelf and goes a long way!

 What our secret is:
thanks to the active enzyme formula, the gel 
works perfectly even in low temperatures (from 
20°C up). And as you know, washing clothes in 
colder water is better both for your garments, 
and your budget.

 What is really important 
for men:

we know you find it hard to tell one shade of 
white from another. Don’t sweat, you don’t 
need to. Our gel will do it for you.

 What white smells like:
we love playing with fragrances so we asked 
scent designers that work with us to create 
a composition inspired by the white colour. 
They have created a masterpiece, bringing 
together powerful white flowers with subtle 
cotton, and a cool touch of snowflakes.

 Fabrics you can use it for:
the gel is suitable for all types of fabric and 
colours, women’s and men’s clothing. 

 It is so efficient because 
it contains [ingredients]:

5-15% anionic surfactants, less than 5% 
non-ionic surfactants, less than 5% soap, 
less than 5% phosphonates, less than 5% 
of EDTA and its salts, enzymes, perfume, 
benzisothiazolinone, methylisothiazolinone.

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.

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.
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musk cedar
powdery notes

jasmine cotton
rose

snowflake
citrus fruit

apple
violet

snowflake | jasmine
cotton 

WHITES GEL
WHITES SENSOR FORMULA 

ŻEL DO PRANIA TKANIN BIAŁYCH Uwaga
Warning

woda miękka/
soft water

woda średnio twarda/
moderately hard water

woda twarda/
hard water

40 ml 60 ml 80 ml

60 ml 80 ml 100 ml

80 ml 100 ml 120 ml

= 50 ml1
dozownik/measure

5 l H2O 

= 35 ml prań/
washes= 17


