
PL  Spray do mycia 
kabin prysznicowych

Co zwykle robisz pod prysznicem? 
Relaksujesz się, czy zastanawiasz, czym 
wreszcie skutecznie wyczyścisz zacieki 
na szybie kabiny? My zdecydowanie 
opowiadamy się za przyjemnościami, 
więc gorąco polecamy Ci nasz spray. 
Sprawdzona formuła na bazie kwasu 
mlekowego i alkoholu skutecznie usuwa 
codzienne zabrudzenia, naloty z mydła 
i środków czystości, kamienia wodnego 
i białe nacieki wodne. Pozostawia szyby 
krystalicznie czyste, bez smug i zacieków, 
ogranicza zaparowywanie. A na dodatek 
przepięknie pachnie, bo użyte w nim olejki 
zapachowe sprowadziliśmy prosto z Francji.

 Za co go pokochasz:
kiedy się z nim zaprzyjaźnisz, czas spędzony 
pod prysznicem będzie czystą przyjemnością.

 Co Cię w nim 
zachwyci:

spray tworzy na powierzchniach film, 
doskonale zabezpieczający przed 
ponownym osadzaniem się zanieczyszczeń 
i powstawaniem kamienia. A to oznacza mniej 
sprzątania w przyszłości.

 Co zapewni 
Ci dodatkowe 
bezpieczeństwo:

olejki zapachowe bez alergenów zgodnie ze 
standardami IFRA (International Fragrance 
Association).

 Co tak pięknie 
pachnie: 

soczyste maliny, delikatny aloes i bardzo 
słodkie toffi. 

 Co możesz nim umyć:
kabiny prysznicowe szklane lub akrylowe, 
płytki ścienne i podłogowe, brodziki, elementy 
plastikowe kabin.

 Zobacz, jak prosty  
jest w użyciu:

spryskaj całą kabinę prysznicową, odczekaj 
chwilę i obficie spłucz wodą. W przypadku 
silniejszych zabrudzeń możesz po spryskaniu 
przeszorować najbardziej newralgiczne 
miejsca.

 Ostrożności  
nigdy za wiele:

ten spray ma w składzie wiele środków 
czynnych. Jeśli masz wątpliwości, czy 
nie uszkodzi czyszczonej powierzchni, 
lepiej sprawdź wcześniej jego działanie 
w nieeksponowanym miejscu. Nigdy nie stosuj 
sprayu do marmuru i kamienia naturalnego.

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

<5% anionowe środki powierzchniowo czynne, 
kompozycja zapachowa, benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone. Zawiera Lactic Acid.

MADE IN EU

500 ml 
16.9 fl.oz.

NIEBEZPIECZEŃSTWO. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Stosować ochronę oczu/
ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez 
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/... W razie konieczności 
zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. 
Najlepiej zużyć przed końcem: data i numer partii na opakowaniu.

DANGER. Causes serious eye damage. Wear eye protection/face protection. 
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact 
lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON 
CENTER/doctor/… 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.

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

Wyścigowa 56 H 
+ 48 786 222 324 

www.prouve.com 
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EN  Shower 
cleaning spray

What do you typically do when you’re 
in the shower? Do you relax or do you 
think how to get rid of all the patches 
on the glass once and for all? We’re 
definitely more into relaxation and this 
is why we recommend our cleaning 
spray. The proven formula based on 
lactic acid and alcohol removes daily 
stains, soap and detergent residue, 
limescale and hard water stains. 
The cleaning spray leaves the glass 
spotlessly clean, without any smudges 
or patches, and it prevents fogging 
up. And it has such a lovely smell! The 
fragrance oils we use are sourced 
in France

 Why you’ll like it:
once you become friends, the time you 
spend in the shower will be a pleasure.

 What you’ll love  
about it:

the cleaning spray creates a protective film 
on the surface which prevents dirt and 
limescale from building up again. And this 
means less cleaning in the future.

 What assures 
additional safety:

allergen-free fragrance oils compliant with 
IFRA standards (International Fragrance 
Association).

 What this lovely  
scent is: 

juicy raspberries, delicate aloe and very 
sweet toffee.

 What you can clean  
with it:

glass and acrylic shower enclosures, wall 
and floor tiles, shower bases, plastic 
elements of shower cabins.

 See how  
simple it is:

spray the entire shower cabin, wait 
a moment and rinse with plenty of water. 
In case of stubborn stains, spray and scrub 
the most affected spots.

 You can’t be  
too careful:

his cleaning spray 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. Never use 
on marble and natural stone.

 It is so perfect  
because it contains 
[ingredients]:

less than 5% anionic surfactants, perfume, 
benzisothiazolinone, methylisothiazolinone. 
Contains Lactic Acid.

toffee musk
sandalwood

jasminegeranium
lily of the valley

peach
raspberry

blackcurrant

aloe

raspberry | aloe
toffee
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