
FINISH POWER BALL QUANTUM KAPSUŁKI
60SZT
Finish Quantum to wielofunkcyjne żelowe kapsułki do zmywarek, które
działają aż w 14 obszarach. Usuwa nawet najtrudniejsze zabrudzenia już
przy pierwszy użyciu. Eliminuje uporczywe plamy tłuszczu, przebarwienia
po kawie czy herbacie oraz przypalone resztki jedzenia. Zapewniają
najwyższą możliwą czystość i blask. Dodatkowo działają ochronnie
dla filtrów i innych ukrytych części zmywarki.

Posiadają również funkcję ochrony szkła i srebra. Zapobiegają osiadaniu wapiennego nalotu i kamienia na naczyniach.
Quantum Max działają również w niskich temperaturach. Dodatkowo pełnią funkcję nabłyszczacza i soli. Udoskonalona
formuła Powerball zapewnia doskonały połysk i skuteczne czyszczenie. Proste w użyciu – bez konieczności dodatkowego
rozpakowywania i brudzenia rąk.

bez namaczania wstępnego
usuwają najcięższe plamy i tłuszcz
likwidują przypalone resztki jedzenia
zapobiega ponownemu osadzaniu się tłuszczu w zmywarce
idealny połysk po zmywaniu
ochrona przed kamieniem
ochrona filtrów zmywarki
samorozpuszczalna folia
działanie w niskich temperaturach
ochrona szkła i srebra
moc żelu i proszku

Funkcja namaczania wstępnego, dzięki której nie będziesz już musiał płukać naczyń przed włożeniem ich do zmywarki

Skuteczne i wydajne czyszczenie, które poradzi sobie ze wszystkim zabrudzeniami naczyń, które wylądują
w Twojej zmywarce.

Likwiduje uporczywy tłuszcz z Twoich naczyń oraz zapobiega jego nadmiernemu osadzaniu się w zmywarce. By
utrzymać najwyższą wydajność swojej zmywarki powinieneś co najmniej raz w miesiącu,używać płynu do
czyszczenia zmywarek Finish, który pomaga usunąć głęboko osadzony tłuszcz i kamień.

Zapobiega powstawaniu zacieków oraz smug dokładnie usuwając pozostałości wody zapewniając połysk.

Chroni przed osadzaniem się kamienia

Dzięki mocy Powerball, usuwa nawet przypalone resztki jedzenia.



Chroni filtry Twojej zmywarki oraz zapobiega osadzaniu się kamienia i brudu.

Chroni szklane naczynia i sprawia, że po umyciu aż lśnią. Uzyskaj o 100% lepszy efekt suszenia dzięki płynowi
nabłyszczającemu Finish Rinse Aid. Używany wraz z detergentami Finish eliminuje zacieki, nalot i krople wody
oraz nadaje naczyniom diamentowy połysk.

Samorozpuszczalna folia ułatwia aplikację – umieszczasz kapsułkę bez konieczności rozpakowywania.

Sposób użycia:
Kapsułki pokryte są folią, która samoistnie się rozpuszcza podczas zmywania dlatego trzymaj je zawsze tylko suchymi
dłońmi. Dla najlepszych rezultatów do każdego zmywania, bez względu na rodzaj zabrudzenia, dla wszystkich twardości
wody, umieść jedną kapsułkę w suchym dozowniku. Nie zdejmuj folii z kapsułki. Jeśli nastawiasz krótki program
zmywania, połóż Quantum Max na dnie urządzenia. Pamiętaj, by po użyciu zamknąć torbę z pozostałymi kapsułkami na
wygodny suwak. Chroń produktprzed wysokimi temperaturami i wilgocią.


