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PL   Kremowy spray 
do pielęgnacji mebli

Wydaje Ci się, że kurz na Twoich 
meblach pojawia się niemal 
natychmiast po sprzątaniu? Aby 
raz na zawsze rozwiązać ten 
problem, stworzyliśmy spray do 
pielęgnacji mebli, który doskonale 
czyści i dba o czyszczone 
powierzchnie, zabezpiecza je przed 
wilgocią i działa antystatycznie. 

  Za co go pokochasz:
za to, że łączy zalety delikatnej, 
kremowej emulsji i wygodnego 
w użyciu sprayu. Wystarczy prysnąć 
i przetrzeć powierzchnię suchą, miękką 
szmatką.

  Co Cię w nim zachwyci:
dodatek naturalnego wosku carnauba 
oraz emulsji z olejem z awokado 
i olejem ryżowym sprawia, że meble 
delikatnie błyszczą, a ich kolor jest 
odświeżony.

  Co możesz nim  
wyczyścić:

meble drewniane lakierowane, meble 
zabezpieczone: antyczne, fornirowane, 
woskowane i olejowane oraz wykonane 
z materiałów drewnopodobnych.

  Co tak pięknie pachnie:
świeże igliwie sosny syberyjskiej, 
zielony mech, różowy pieprz 
i zmysłowe piżmo.

  Co jest szczególnie ważne:
Pamiętaj, aby przed każdym użyciem 
dokładnie wstrząsnąć butelką.

  Ostrożności nigdy 
za wiele:

Nie stosuj preparatu na surowe, 
niezabezpieczone drewno. W razie 
wątpliwości sprawdź jego działanie 
w niewidocznym miejscu. 

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

<5% niejonowe środki powierzchniowo 
czynne, kompozycja zapachowa 
(Alpha-Isomethyl Ionone), 
benzisothiazolinone, methylisothiazolinone. 

EN   Furniture cream 
spray

Does dust on your furniture 
seem to appear immediately 
after you’ve cleaned it? 
Searching for a be-all end-all 
solution, we created furniture 
spray which perfectly cleans 
and conditions the furniture 
surface, protecting it from 
moisture and leaving an 
antistatic.

  Why you’ll like it:
it combines the qualities of 
a delicate, creamy emulsion with 
the convenience of a spray. Just 
spray the surface and wipe with 
a dry, soft cloth.

  What you’ll love about it:
natural carnauba wax and emulsion 
containing avocado and rice oils will 
give your furniture a subtle sheen 
and refresh their colour.

  What you can clean 
with it:

wooden varnished furniture, 
furniture protected by various 
means: antique, veneer, waxed, 
oiled, and made of wood-like 
materials.

  What this lovely scent is:
fresh Siberian pine needles, 
green moss, pink pepper and 
sensual musk.

  Good to know:
Remember to shake well before 
each use.

  You can’t be too  
careful:

Do not apply on raw, unprotected 
wood. When in doubt, check on an 
unobtrusive area.

  It is so perfect because 
it contains [ingredients]:

less than 5% non-ionic surfactants, 
perfume (Alpha-Isomethyl 
Ionone), benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone.

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. Zawiera Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Alpha-Isomethyl 
Ionone, 4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. 
Chronić przed dziećmi. Najlepiej zużyć przed końcem: data i numer partii na opakowaniu.

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, Alpha-Isomethyl Ionone, 4-Tert-Butylcyclohexyl 
Acetate. May produce an allergic reaction. Best before: see date and batch 
number on the packaging.

Uwaga / Warning
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FURNITURE CREAM SPRAY
WITH AVOCADO OIL AND CARNAUBA WAX | PROTECT AND SHINE  

MULTIPURPOSE FORMULA

KREMOWY SPRAY DO PIELĘGNACJI MEBLI


