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33.8 fl.oz.

PL   Żel uniwersalny
Wielozadaniowość to nasza codzienność. 
Nie tylko w pracy, ale i w domu. Myjesz 
podłogę w salonie, przecierasz kafle 
w kuchni, a już myślisz o łazience i garażu… 
Więc jeśli z brudem walczysz przy pomocy 
płynu uniwersalnego, najwyższy czas 
przestawić się na produkt najnowszej 
generacji: skoncentrowany wielofunkcyjny 
żel. Za jednym zamachem rozprawisz się 
z kurzem i plamami, nawet tymi zaschniętymi, 
odtłuścisz myte powierzchnie i subtelnie 
je nabłyszczysz. A dzięki przepięknym 
francuskim olejkom zapachowym stworzysz 
relaksującą, domową atmosferę. Zdaj się na 
nas. Usiądź i wreszcie odpocznij.

 Za co go pokochasz:
za poczwórne działanie. Skutecznie czyści, 
odtłuszcza, subtelnie nabłyszcza i delikatnie 
perfumuje myte powierzchnie.

 Do jakich powierzchni  
możesz go użyć:

do wszystkich powierzchni zmywalnych, 
metalowych, z płyty MDF, laminowanych, 
plastikowych, z kafli ceramicznych, linoleum, 
terakoty, gresu. Docenisz go zwłaszcza przy myciu 
dużych powierzchni.

 Co jest naszym sekretem:
mocno skoncentrowana żelowa formuła 
= oszczędność miejsca, czasu i pieniędzy.

 Co zapewni Ci dodatkowe 
bezpieczeństwo:

atest PZH (Państwowego Zakładu Higieny).

 Co tak pięknie pachnie: 
soczyste cytrusy, francuska lawenda, jaśmin 
i świeże nuty ozonowe.

 Zobacz, jak prosty jest 
w użyciu:

rozpuść 35 ml żelu w 5 l ciepłej wody. Umyj 
powierzchnię przy pomocy dobrze odwirowanego 
mopa lub szmatki i po prostu pozostaw do 
wyschnięcia (żel rozcieńczony nie wymaga 
spłukiwania). Jeśli zdarzyło Ci się bardzo 
mocno nabrudzić, przemyj powierzchnię 
nierozcieńczonym żelem naniesionym na gąbkę 
lub ściereczkę i dokładnie spłucz wodą. 

 Ostrożności nigdy za wiele:
nasz żel jest bardzo skoncentrowany i ma wiele 
składników czynnych, więc jeśli masz wątpliwości, 
czy nie uszkodzi powierzchni, przetestuj go 
w nieeksponowanym miejscu. Staraj się nie 
dopuszczać do nadmiernego przemoczenia mytej 
powierzchni.

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

<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 
<5% anionowe środki powierzchniowo czynne, 
<5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, 
<5% mydło, <5% EDTA i jego sole, kompozycja 
zapachowa (Linalool, Limonene, Citronellol), 
benzisothiazolinone, methylisothiazolinone. 

EN  Universal cleaning gel
Versatility is our daily bread. Not only at 
work, but also at home. You’re washing 
your living room floor, cleaning the tiles 
in the kitchen and you’re already thinking 
about the bathroom and the garage... 
So if you fight dirt with an all-purpose 
detergent, it’s high time you chose 
a next generation product: our versatile 
concentrated cleaning gel. In one go, 
you’ll get rid of dust and stains, even the 
persistent ones, degrease and gently 
polish the cleaned surfaces. And thanks 
to the lovely French fragrance oils, you’ll 
create a relaxing, cosy atmosphere. 
You can count on us. Sit down and have 
a well-deserved rest. 

 Why you’ll love it:
fourfold action. It efficiently cleans, 
degreases, subtly polishes the surface and 
leaves a delicate scent.

 What surfaces  
you can use it for:

all washable surfaces, metal, MDF, 
laminated, plastic, ceramic, lino, tiles, 
terracotta tiles, milled rock tiles. You’ll 
appreciate it especially when you wash 
big surfaces. 

 What our secret is:
highly concentrated gel formula = you save 
space, time and money.

 What assures  
additional safety:

certificate of the Polish National Institute 
of Hygiene.

 What this lovely scent is:
juicy citrus fruit, French lavender, jasmine, 
and fresh ozone notes. 

 See how simple it is:
dilute 35 ml of the gel cleaner in 5 l of warm 
water. Clean the surface with a well wrung 
cloth or mop, and let it dry (when the gel 
is diluted you don’t need to rinse it). If you 
happened to make quite a mess, put some 
undiluted gel on a sponge or cloth, wash the 
surface, and rinse well with water.

 You can’t be too careful:
our gel cleaner is highly concentrated and it 
contains many active ingredients. If you’re 
worried it might damage the surface, test 
it on an unobtrusive area. Try not to let the 
cleaned surface soak too much.

 It is so perfect  
because it contains 
[ingredients]:

less than 5% non-ionic surfactants, less 
than 5% anionic surfactants, less than 
5% amphoteric surfactants, less than 5% 
soap, less than 5% EDTA and its salts, 
perfume (Linalool, Limonene, Citronellol), 
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. Contains Tetramethyl 
Acetyloctahydronaphthalenes . May produce an allergic reaction. 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. Zawiera Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes. Może powodować wystąpienie 
reakcji alergicznej. 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 
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UNIVERSAL GEL
ALL-PURPOSE CONCENTRATED CLEANER

4 IN 1 FORMULA
CLEANS + DEGREASES + POLISHES + PERFUMES
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