
FLOPP ECO LAVAVAJILLAS

Pes net: 15,2g

Detergent multifunció concentrat pel rentavaixella, amb alt poder desgreixant

COMPOSICIÓ: Inferior al 5%: fosfonats, tensioactius no iònics, policarboxilats. Altres
ingredients: enzims, perfum, phenoxyethanol.

UFI: 23GJ-N0D8-7000-FYQ0

FLOPP ROPA ECO

Pes net: 19,7g

Detergent líquid en càpsules per tot tipus de roba

COMPOSICIÓ: Igual o superior al 30%: Sabó. Igual o superior al 5 però inferior al 15%:
Tensioactius no iònics. Inferior al 5%: fosfonats, tensioactius aniònics. Altres ingredients:
blanquejants òptics, enzims, perfums, benzisothiazolinone. Conté Subtilisina. Pot provocar
una reacció al·lèrgica.

UFI: DVEQ-40K7-S00C-6DCJ

FLOPP ECO SUELOS PH NEUTRO

Pes net: 4,8g

Fregaterres concentrat amb perfum intens per la neteja, cuidat i higiene de superfícies
delicades.

COMPOSICIÓ: Igual o superior al 5% però inferior al 15%: Tensioactius no iònics,
Tensioactius aniònics. Altres ingredients: perfums i methylchloroisothiazolinone /
methylisothiazolinone. Conté Massa de reacció de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona i 2-
metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Pot provocar una reacció al·lèrgica.

UFI: 1KMV-M0NH-600N-GKA2

FLOPP COCINAS

Pes net: 8,2g

Netejador concentrat amb gran poder desengreixant. Neteja i desengreixa les superfícies
de la cuina, eliminant la grassa i la brutícia, deixant les superfícies amb una agradable
aroma a herbes.

COMPOSICIÓ: Igual o superior al 15% però inferior al 30%: tensioactius aniònics. Igual o
superior al 5% però inferior al 15%: tensioactius no iònics. Altres ingredients: perfums,
laurylamine dipropylenediamine.

UFI: 7QCQ-G0AA-300Y-NUSX 

FLOPP
NETEJA
SENSE EMBRUTAR
EL PLANETA

MANTENIR FORA DE L’ABAST DELS NENS. Provoca irritació cutània. Provoca irritació
ocular greu. Llegir l’etiqueta abans del seu ús.

No obrir, tallar ni perforar la càpsula. No tocar les càpsules amb les mans molles. Tancar
l’envàs després de cada ús. Protegir de la humitat i de la llum. Si es necessita consell mèdic,
tenir a mà l’envàs o etiqueta. EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: Esbandir amb aigua
curosament durant uns quants minuts. Treure les lents de contacte quan estiguin presents i
pugui fer-se amb facilitat. Prosseguir amb el rentat. Eliminar el contingut i/o el recipient
mitjançant el sistema de recollida selectiva habilitat en el seu municipi. No ingerir. EN CAS
D’ACCIDENT, CONSULTAR AL SERVEI MÈDIC D’INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA. Tel. 91
562 0420.

ATENCIÓ


