
A legtöbb háztArtásbAn 
A tisztítószeres 
szekrény tArtAlmAz 
mosószereket, fürdőszobai 
tisztítószereket, padló-, 
csempe- és kárpittisztítókat. 
A Forevernek ennél vAn 
egy jobb AjánlAtA, mely 
Az összes tisztítási igényt 
kielégíti. a forever aloe 
mPD 2X UltrA egy minDen 
célrA FelhAsználhAtó, 
biológiAilAg lebomló 
tisztítószer-koncentrátum. 
nagyszerű megoldás 
a szennyeződések, 
Foltok eltüntetésére, 
A zsír FelolDásárA és A 
tisztítószeres szekrényünk 
rendben tartására. 

Univerzális megoldás



A Forever Aloe mPd 2X Ultra mind a természet, mind az önök, mind családjuk egészsége 
számára biztonságos. Ez az ultra-koncentrált megoldás további előnyöket is jelenthet: 
A Forever Living karcmentes formulája aloe verát is tartalmaz, mely kondicionálja és lágy 
tapintásúvá teszi a kéz bőrét, a ruhákat és a különböző felületeket a háztartásban. Használják 
az Aloe MPD 2X Ultrát bátran különféle tisztítási célokra. Amikor megrendelik, ne feledjenek 
legalább 2 MPD spray palackot is rendelni mellé, hiszen ez a termék nemcsak önöknek és a 
természetnek nagyszerű, hanem kiváló eszköz az üzletfejlesztéshez is. 

2,5 kg ruha mosása esetén a fenti mennyiségeket 20 %-kal kell csökkenteni, 4,5 kg ruha 
mosása esetén azonban 20%-kal növelni kell a táblázatban megadott mosószer mennyiségét. 
Folteltávolítás esetén tegyen egy kis mosószert a foltra, vizezze be és áztassa a mosás előtt. 
Előkezelés esetén mosás előtt dörzsöljön egy kis mosószert közvetlenül a foltra. Színes ruhák 
esetén mindig ellenőrizze a színtartósságot az anyag belső szegélyén!

2,5 kg-os mosás estén körülbelül 70, 3,5 kg –os mosás esetén körülbelül 60, 4,5 kg-os mosás 
esetén körülbelül 50 mosásra elegendő.

általános tisztítószerként: oldjon fel 30 ml mosószert 5 liter vízben az eszközök, padló, 
fürdőszoba, csempe, szőnyeg és autó külső-belső tisztításához.

háztartási célra: Néhány csepp mosószert tegyen egy szivacsra vagy ruhára, mely az edényt 
ragyogó tisztává varázsolja vagy eltávolítja a szőnyegből a foltokat.

hAsználAti UtAsítás (NorMáL MoSáSi MENNyiSégű - 3,5 kg - rUHáHoz SzáMítvA):

  lágy víz esetén                     közePesen kemény víz esetén          kemény víz esetén

  kevésbé szennyezett 
  ruha esetén: 10 ml

  szennyezett ruha 
  esetén: 12 ml

  nagyon szennyezett ruha 
  esetén: 15 ml

  kevésbé szennyezett 
  ruha esetén: 12 ml

  szennyezett ruha 
  esetén: 15 ml

  nagyon szennyezett ruha 
  esetén: 18 ml

  kevésbé szennyezett 
  ruha esetén: 15 ml

  szennyezett ruha 
  esetén: 18 ml

  nagyon szennyezett 
  ruha esetén: 20 ml
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