MJUKMEDEL NEUTRAL
A245 0001, MMN
OPARFYMERAT:

1-liters flaska

ENTER MJUKMEDEL är effektivt mjukgörande för att få en skön känsla i materialet. Det är
även anpassat för att motverka statisk elektricitet. Dess unika sammansättning gör att det bildas
en hinna på fibrerna i materialet så att de skyddas från onödigt slitage vilket innebär att plagget
håller längre samtidigt som det blir lättare att stryka. Mjukmedlet är högkoncentrerat så att det
är drygt och räcker länge, därmed blir det väldigt ekonomiskt att använda. ENTER MJUKMEDEL är biologiskt nedbrytbart och har pH ca 3,0.
ENTER MJUKMEDEL NEUTRAL är helt oparfymerat och passar därmed de som är lite
känsliga eller inte tål parfym.

ANVÄNDNING

DOSERING

- Eftersköljning av tvätt

Maskin: 15 ml / 4-6 kgs maskin

- Mjukgör

Handtvätt: 15 ml / 15 liter vatten

- Antistatbehandlar

INNEHÅLL
Tensider, propanol och vatten

Ej märkningspliktig.

MJUKMEDEL BLUE SKY
A246 0001 MMB

PARFYMERAT

1-liters flaska

ENTER MJUKMEDEL är effektivt mjukgörande för att få en skön känsla i materialet. Det är
även anpassat för att motverka statisk elektricitet. Dess unika sammansättning gör att det bildas
en hinna på fibrerna i materialet så att de skyddas från onödigt slitage vilket innebär att plagget
håller längre samtidigt som det blir lättare att stryka. Mjukmedlet är högkoncentrerat så att det
är drygt och räcker länge, därmed blir det väldigt ekonomiskt att använda. ENTER MJUKMEDEL är biologiskt nedbrytbart och har pH ca 3,0.
ENTER MJUKMEDEL BLUE SKY har den där lyxiga, exklusiva doften för den som ställer
krav.

ANVÄNDNING

DOSERING

- Eftersköljning av tvätt

Maskin: 15 ml / 4-6 kgs maskin

- Mjukgör

Handtvätt: 15 ml / 15 liter vatten

- Antistatbehandlar

INNEHÅLL
Ktjontensider 5-15 %, konserveringsmedel (potassium sorbate), parfym, (benzyl salicylate, hexyl cinnamal,
lilial, linalool, amyl cinnamal, citronellol) <5%

Ej märkningspliktig.

MJUKMEDEL APPLE & ALOE VERA
A250 0001 MMA

PARFYMERAT

1-liters flaska

ENTER MJUKMEDEL är effektivt mjukgörande för att få en skön känsla i materialet. Det är
även anpassat för att motverka statisk elektricitet. Dess unika sammansättning gör att det bildas
en hinna på fibrerna i materialet så att de skyddas från onödigt slitage vilket innebär att plagget
håller längre samtidigt som det blir lättare att stryka. Mjukmedlet är högkoncentrerat så att det
är drygt och räcker länge, därmed blir det väldigt ekonomiskt att använda. ENTER MJUKMEDEL är biologiskt nedbrytbart och har pH ca 3,0.
ENTER MJUKMEDEL APPLE & ALOE VERA har den där lyxiga, exklusiva doften för den
som ställer krav.

ANVÄNDNING

DOSERING

- Eftersköljning av tvätt

Maskin: 15 ml / 4-6 kgs maskin

- Mjukgör

Handtvätt: 10 ml / 10 liter vatten

- Antistatbehandlar

INNEHÅLL
Katjontensider 5-15%, koncerveringsmedel (Phenoxyethanol, Dehydroacetic acid), parfym (Linalool, Hexyl cinnamal, Citronellol, Geraniol,
Lilial) <5%. Innehåller Hexyl salicylate. Kan orsaka en allergisk reaktion

Ej märkningspliktig.

MJUKMEDEL HONEY & ALMOND
A251 0001 MMH

PARFYMERAT

1-liters flaska

ENTER MJUKMEDEL är effektivt mjukgörande för att få en skön känsla i materialet. Det är
även anpassat för att motverka statisk elektricitet. Dess unika sammansättning gör att det bildas
en hinna på fibrerna i materialet så att de skyddas från onödigt slitage vilket innebär att plagget
håller längre samtidigt som det blir lättare att stryka. Mjukmedlet är högkoncentrerat så att det
är drygt och räcker länge, därmed blir det väldigt ekonomiskt att använda. ENTER MJUKMEDEL är biologiskt nedbrytbart och har pH ca 3,0.
ENTER MJUKMEDEL HONEY & ALMOND har den där lyxiga, exklusiva doften för den
som ställer krav.

ANVÄNDNING

DOSERING

- Eftersköljning av tvätt

Maskin: 15 ml / 4-6 kgs maskin

- Mjukgör

Handtvätt: 10 ml / 10 liter vatten

- Antistatbehandlar

INNEHÅLL
Katjontensider 5-15%, koncerveringsmedel (Phenoxyethanol,
Dehydroacetic acid), parfym ( Coumarin, Lilial, Hydroxyisohexyl 3Cyclohexene Carboxaldehyde, Linalool ) <5%

Ej märkningspliktig.

