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NATURALNY, POLSKI PROSZEK
DO PRANIA KOLOROWEGO, 1 KG
CENA:

28,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: BioGa
Numer katalogowy: 430
Kod EAN: 5900316551010

OPIS PRZEDMIOTU

Naturalny, ekologiczny, polski proszek do prania kolorowego, 1 kg
Pranie to jedna z codziennych czynności, którą wykonujemy niejako automatycznie. Biorąc jednak pierwszy lepszy
proszek ze sklepowej półki bardzo często zapominamy, że blisko 60% szkodliwych substancji chemicznych przedostaje
się do naszego organizmu przez skórę. To powoduje, że zła decyzja w sklepie może skutkować poważnymi alergiami.
Dlatego, by uniknąć takich problemów, warto sięgnąć po ekologiczny proszek do prania kolorowego BioGa dostępny w
naszym sklepie.

Bezpieczeństwo dla skóry, dzięki zastosowaniu tylko naturalnych
składników
Naturalny proszek do prania BioGa powstał z wykorzystaniem jedynie składników pochodzenia mineralnego. Nie
zawiera fosforanów, substancji petrochemicznych, konserwantów, enzymów i sztucznych kompozycji
zapachowych. Dzięki temu bio proszek do prania jest nie tylko bezpieczny dla środowiska i całkowicie
biodegradowalny, ale również bardzo delikatny dla skóry. Nada się więc doskonale jako proszek dla niemowląt,
alergików i osób z wrażliwą skórą.

Naturalny proszek do prania - potęga natury w służbie czystych ubrań
Naturalny, ekologiczny proszek do prania jest delikaty dla skóry, ale bezwzględny dla brudu. Może być wykorzystywany
zarówno do prania ręcznego, jak i używany w pralkach automatycznych. Pomimo swojej siły, nasz produkt nie niszczy
kolorów. Gdy zaś jeszcze bardziej chcemy zadbać o nasze pranie, warto oprócz bio proszków do prania skorzystać z
naszej serii płynów do płukania BioGa, które nadają tkaninom delikatności i miękkości znanej z nowych ubrań oraz
zapewniają piękny naturalny zapach.

Stosowanie ekologicznego proszku do prania kolorowego BioGa
Naturalny proszek do prania można wykorzystać przy każdym praniu, niezależnie od twardości wody i poziomu
zabrudzenia ubrań. By jednak uzyskać najlepsze, efekty warto zastosować się do opisanego poniżej dawkowania.

Ile sypać proszku?
Na 4-5kg prania dla wody średniotwardej:
Pranie lekko zabrudzone 1,5 miarki
Pranie średnio zabrudzone 2 miarki
Pranie mocno zabrudzone 2,5 miarki
W zależności od twardości wody:
Woda miękka: -0,5 miarki
Woda twarda: +0,5miarki
Pranie ręczne 2 miarki na 10 litrów wody.
Mocno zabrudzone ubrania pozostaw do namoczenia.
Skład (INCI):
węglan sodu (sodium carbonate), tetraboran sodu (sodium tetraborate), metakrzemian sodu (sodium metasilicate),
cytrynian sodu (sodium citrate), siarczan magnezu (magnesium sulfate), naturalne hypoalergiczne roślinne płatki
mydlane
Polecamy także proszek do prania białego.
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