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Udržujte svěžest s originální tabletou Tadpole Twist.
Jakmile se tableta Tadpole Twist rozpustí, nahraďte ji novou
originální tabletou Tadpole Twist, aby vaše toaleta
zůstala vždy svěží a čistá.
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NEODSTRAŇUJTE OCHRANNOU FÓLII, ve které jsou zabaleny
tablety Tadpole Twist. Sama se po kontaktu s vodou rozpustí.
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Ukládejte mimo dosah dětí
a domácích zvířat.
• Může způsobit podráždění pokožky.
• Nesmí dojít do kontaktu s očima. Hrozí
vážné poškození zraku.
• Při zasažení pokožky nebo očí ihned
důkladně opláchněte dostatečným
množstvím vody, případně vyhledejte
pomoc lékaře a vezměte s sebou obal či
příbalový leták produktu.
• Některé látky obsažené v čistící tabletě
(i zabalené v ochranné fólii) mohou při
kontaktu
s pokožkou způsobovat vážné alergické
reakce.
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Originální tableta Tadpole vydrží v průměru 30 dnů. Používejte
pouze v souladu s uvedenými instrukcemi. Nepoužívejte společně se
štětkou Tadpole Twist čistící roztoky na bázi bělidla. Náhradní tablety
skladujte v originálním balení na suchém místě při běžné teplotě.
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Hmotnost tablety Tadpole:

2 x 40g
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Tel.: +420 572503759

A.I.S.E

Složení originální tablety Tadpole Twist:
Anhydrous Sodium Sulfate, Sodium Sulfonate, K12, AES,
Suds-stailizing Agent, Coconut Diethanol Amide, Peregal,
N-Polyoxyethylated-N-oleylamin, Ocean fragrance
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