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PL  Szampon  
do dywanów

Kiedy ostatni raz Twoje dywany miały domowe 
SPA? Jeśli chcesz, by jak najdłużej zachowały 
piękny kolor i fakturę, nie wystarczy regularne 
odkurzanie i zwykłe pranie. Dlatego stworzyliśmy 
wyjątkowy szampon, który łączy skuteczność 
płynu do prania z kosmetykami do pielęgnacji 
najdelikatniejszego włosia. Gęsta, aktywna piana 
wnika głęboko we włókna i precyzyjnie usuwa 
nawet stare zabrudzenia. Świetnie radzi sobie 
z plamami i odkształceniami włókien. Przywraca 
dywanom świeżość, miękkość i puszystość. 
A dodatkowo zabezpiecza włókna przed nowymi 
zabrudzeniami. 

 Za co go pokochasz:
za skuteczność. Dobrze wyprany dywan sprawi, 
że w Twoim domu będzie miło i przytulnie, 
a dodatkowo w powietrzu będzie mniej kurzu  
i lepiej będzie się oddychało.

 Do czego możesz go użyć:
do dywanów z naturalnych i syntetycznych włókien, 
podłogowych, ściennych i łazienkowych, do wykładzin 
podłogowych z naturalnych i sztucznych włókien, do 
tapicerki (również tej samochodowej).

 Co Cię w nim mile zaskoczy:
jest delikatny dla kolorów. Nawet po wielokrotnym 
myciu szamponem zachowują swój naturalny odcień. 
Dlatego możesz go śmiało używać nawet do bogato 
zdobionych, wielobarwnych kobierców.

 Co tak pięknie pachnie: 
soczyste cytrusy, liście fiołka, zmysłowa wanilia 
i mech dębowy.

 Co zapewni Ci dodatkowe 
bezpieczeństwo: 

olejki zapachowe bez alergenów zgodnie ze 
standardami IFRA (International Fragrance 
Association), co jest szczególnie ważne,  
gdy w Twoim domu są małe dzieci lub zwierzęta.

 Zobacz, jak prosty jest 
w użyciu:

najpierw starannie odkurz dywan lub tapicerkę. 
Rozpuść 150 ml (3 miarki) płynu w 1 l wody. Zanurz 
w roztworze gąbkę i wyciśnij kilka razy, by stworzyć 
gęstą pianę. Rozprowadź równomiernie pianę po 
odkurzonej powierzchni, pilnując, by jej nadmiernie 
nie zmoczyć. Jeśli wody jest zbyt dużo, możesz ją 
zebrać ściereczką z mikrofibry. Pozostaw dywan do 
wyschnięcia. Po wyschnięciu szampon zmienia się 
w proszek, który należy zebrać odkurzaczem.

 Ostrożności nigdy za wiele:
ten szampon ma w składzie wiele środków czynnych. 
Jeśli masz wątpliwości, czy nie uszkodzi czyszczonej 
powierzchni, sprawdź wcześniej jego działanie 
w nieeksponowanym miejscu. Upewnij się, że gąbka, 
której używasz, nie barwi powierzchni.

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

<5% anionowe środki powierzchniowo czynne, 
<5% EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa, 
benzisothiazolinone, methylisothiazolinone. Zawiera 
Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Lauroyl Sarcosinate.

EN  Carpet  
shampoo

When was the last time your carpets 
benefited from a home SPA treatment? If 
you want them to keep their beautiful colour 
and texture as long as possible, regular 
vacuuming and washing is not enough. This 
is why we’ve created this unique shampoo 
which combines the efficiency of a washing 
liquid with cosmetics for grooming the finest 
hair. Thick, active foam penetrates the fibres 
deeply and precisely removes even old stains. 
It perfectly handles stains and distorted fibres. 
It restores freshness, softness and fluffiness. 
And moreover, it protects the fibres against 
new stains. 

 Why you’ll like it:
it’s so efficient. With a well washed carpet, 
not only will your home feel nice and cosy, 
but there will be less dust in the air and you’ll 
breathe more easily.

 What you can use it for:
carpets made of natural and synthetic fibres, 
floor rugs, wall rugs, bath mats, upholstery 
(including car upholstery).

 What you’ll love about it:
it is delicate on colours. Even after several 
washes they will keep their natural hue, so you 
can use it even on richly decorated, colourful 
rugs without hesitation.

 What this lovely scent is:
juicy citrus fruit, violet leaves, sensual vanilla 
and oakmoss.

 What assures  
additional safety:

allergen-free fragrance oils compliant with IFRA 
standards (International Fragrance Association), 
which is especially important if you have small 
children or pets.

 See how simple it is:
first, carefully vacuum the carpet or the 
upholstery. Dilute 150 ml (3 caps) of the product 
in 1 l of water. Put a sponge in the solution and 
squeeze it a few times until a thick foam forms. 
Spread the foam evenly over the vacuumed 
surface. Take care not to soak it too much. If the 
carpet gets too wet, collect the excess water 
with a microfibre cloth. Let it dry. Once the dry, 
the shampoo turns into powder which you can 
easily clean with a vacuum cleaner.

 You can’t be too careful:
this shampoo contains many active agents. 
If you’re not sure if it will damage the surface, 
it’s a good idea to test the effect on an 
unobtrusive area. Make sure the sponge you’re 
using will not dye the carpet.

 It is so perfect because 
it contains [ingredients]:

less than 5% anionic surfactants, less than 5% of 
EDTA and its salts, perfume, benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone. Contains Sodium Lauryl 
Sulfate, Sodium Lauroyl Sarcosinate.

DANGER. Causes skin irritation. Causes serious eye damage. Wear eye protection/face 
protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of water/... If skin irritation occurs: 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. Contains Tetramethyl 
Acetyloctahydronaphthalenes. May produce an allergic reaction. Best before: see date and 
batch number on the packaging.

NIEBEZPIECZEŃSTWO. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Stosować ochronę 
oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/… W przypadku 
wystąpienia podrażnienia skóry: 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. Zawiera Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes. Może powodować wystąpienie 
reakcji alergicznej. Najlepiej zużyć przed końcem: data i numer partii na opakowaniu.
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Danger

citrus | violet leaf
oakmoss 

CARPET SHAMPOO
HOME SPA TREATMENT | ACTIVE FOAM

HAND USE | QUICK-DRYING

SZAMPON DO DYWANÓW vanilla vetiveroakmoss
jasminecedar

ylang-ylang
bergamot

violet leaves
tangerine


