
Zloženie: 5 % alebo viac, ale menej ako 15 %: aniónové povrchovo aktívne 
látky; menej ako 5 %: amfotérne povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo 
aktívne látky; parfumy, SODIUM BENZOATE, PHENOXYETHANOL.

Pozor. H319 Spôsobuje vážne podráždení očí. P102 Uchovávajte mimo dosahu 
detí. P280 Noste ochranné okuliare/ ochranu tváre. P305+P351+P338 PO 
ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate 
kontaktné šošovky, a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte 
vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždení očí pretrváva: 
Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Skladujte v suchu a temnu.

Dávkovanie: 2–3 čajové lyžičky na 10 l mycí kúpele.

Výrobca: Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 
691 41 Břeclav-Poštorná, Česká republika
Tel.: +420 519 306 352, www.feeleco.com

Hmotnosť:

Na riad, ovocie a zeleninu
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Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Skladujte v suchu a temnu.

Dávkovanie: 2–3 čajové lyžičky na 10 l mycí kúpele.

Výrobca: Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 
691 41 Břeclav-Poštorná, Česká republika
Tel.: +420 519 306 352, www.feeleco.com

Hmotnosť:

Na riad, ovocie a zeleninu

Zloženie: 5 % alebo viac, ale menej ako 15 %: aniónové povrchovo aktívne 
látky; menej ako 5 %: amfotérne povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo 
aktívne látky; parfumy, SODIUM BENZOATE, PHENOXYETHANOL.

Pozor. H319 Spôsobuje vážne podráždení očí. P102 Uchovávajte mimo dosahu 
detí. P280 Noste ochranné okuliare/ ochranu tváre. P305+P351+P338 PO 
ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate 
kontaktné šošovky, a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte 
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