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PACKAGING

BIODEGRADABLE 

1000 ml 
33.8 fl.oz.

PL  Perfumowany żel 
do zmiękczania tkanin

Już za chwilę odkryjesz, jak miękkie 
i lekkie mogą być tkaniny. Poczujesz, jak 
przyjemnie i delikatnie otulają skórę. 
Poznasz nowy wymiar puszystości, 
bez elektryzowania. Zakochasz 
się w pięknym, długotrwałym 
zapachu z naturalnymi olejkami, 
który stworzyliśmy we współpracy 
z francuskimi mistrzami perfumiarstwa. 
A odwieczny problem, kto powiesi pranie, 
przejdzie do historii.

 Za co go pokochasz:
dzięki perfekcyjnemu zmiękczeniu tkanin 
zaoszczędzisz mnóstwo czasu przy 
prasowaniu.

 Co tak pięknie pachnie:
zmysłowy i otulający zapach żelu to powrót 
do najlepszych tradycji francuskiego 
perfumiarstwa. Bogaty kwiatowy bukiet 
został pogłębiony balsamiczną wonią 
drzewa sandałowego i ciepłym akcentem 
piżma. Swoją świeżość i lekkość zawdzięcza 
wibrującym nutom sycylijskiej mandarynki. 
Po prostu piękno w czystej postaci.

 Co da Ci dodatkowe 
bezpieczeństwo:

zanim ten żel trafił w Twoje ręce, 
przeszedł szereg badań, w tym badanie 
dermatologiczne, potwierdzające tolerancję 
skórną. 

 Do jakich tkanin możesz 
go zastosować:

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

 Zobacz, jak prosty jest 
w użyciu:

dozując żel, skorzystaj z miarki przy 
nasadce.

 Tak znakomicie zmiękcza, 
bo w środku ma [składniki]:

<5% kationowe środki powierzchniowo 
czynne, <5% niejonowe środki 
powierzchniowo czynne, <5% EDTA i jego 
sole, kompozycja zapachowa (Benzyl 
Salicylate, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl 
Methylpropional), benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone. 

EN  Perfumed fabric 
softener

You are about to discover how soft 
and light fabrics can get. You will feel 
their pleasant and delicate touch on 
your skin. Experience the new level 
of fluffiness with no static cling. You 
will fall in love with the natural oils 
and the beautiful, long-lasting smell, 
which we created with the help of 
French master perfumers. And the 
old argument about who hangs the 
laundry will become history. 

 Why you’ll love it:
thanks to the perfect conditioning 
effect, ironing will become so much 
faster.

 What this lovely scent is:
the sensual and enveloping fragrance 
marks the return to the best traditions 
of the French perfume makers. The 
rich, flowery bouquet is rounded out 
with balsamic touches of sandalwood 
and a warm hint of musk. The vibrating 
notes of Sicilian tangerine lend it 
freshness and lightness. Pure beauty. 

 What makes it even safer:
before you could hold this gel 
in your hands, it went through 
a number of detailed tests, including 
dermatological tests confirming skin 
tolerance.

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

 See how simple it is:
to measure out the amount of 
conditioner, use the provided cup.

 It softens your clothes so 
well because it contains 
[ingredients]:

less than 5% cationic surfactants, 
less than 5% non-ionic surfactants, 
less than 5% of EDTA and 
its salts, perfume (Benzyl 
Salicylate, Hexyl Cinnamal, 
Butylphenyl Methylpropional), 
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.

MADE IN EU

 sp. z o.o. sp. k. 
Poland, 53-012 Wrocław 

Wyścigowa 56 H 
+ 48 786 222 324 

www.prouve.com 

sandalwood musk
powdery notes

jasmine tuberose
orange blossom

gardenia
ylang-ylang

tangerine

ylang-ylang  | jasmine
sandalwood 

PERFUMED FABRIC  
SOFTENER GEL

WITH NATURAL OILS | SOFT TOUCH EFFECT
ANTI-WRINKLE | STATIC CONTROL

PERFUMOWANY ŻEL DO ZMIĘKCZANIA TKANIN Uwaga
Warning

= 35 ml = 50 ml

= 50 ml1
dozownik/measure

10 l H2O 

= 20 ml prań/
washes= 28


