
LYSOL ZESTAW ANTYBATERYJNY PLYN I
SPRAY
W skład zestawu wchodzą:

1x LYSOL ANTYBAKTERYJNY SPRAY DO DEZYNFEKCJI 400ml
1x LYSOL PŁYN DO PRANIA  DEZYNFEKUJĄCY 1,2L
 
LYSOL ANTYBAKTERYJNY SPRAY DO DEZYNFEKCJI 400ml
Antybakteryjny i wirusobójczy Lysol Aerozol o zapachu górskiej świeżości do dezynfekcji powierzchni to łatwy w użyciu
produkt, który pomoże Ci utrzymać higieniczną czystość w Twoim domu i zadbać o bezpieczeństwo. Zabija wirusy grypy
i przeziębienia.*
 
Zabija 99,9% wirusów, bakterii i grzybów, w tym wirusa choroby COVID-19 ****
Pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób **
Zwalcza nieprzyjemne zapachy
Z atestem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego***
Zapach: Górska Świeżość
Łatwy w użyciu
Zatrzymaj rozwój wirusów i bakterii!
 
Zabija 99,9% bakterii, grzybów i wirusów, w tym wirusa choroby COVID-19 na podstawie przeprowadzonych badań, gdy
produkt stosowany zgodnie z instrukcją użycia, na twardych nieporowatych powierzchniach. Zabija Koronawirusa SARS-
CoV-2.
Codziennie mamy kontakt z zanieczyszczonymi powierzchniami, przedmiotami oraz innymi ludźmi, co sprzyja
przenoszeniu się wirusów i bakterii. By je zwalczać oraz pomóc zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób**, używaj
Lysol.
Aerozol do dezynfekcji powierzchni. Idealnie sprawdza się w Twoim domu i pozostawia przyjemny zapach górskiej
świeżości.
Posiada atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.*** (Nr B-BŻ-6071-25/20/G ważny do 23.06.2023)
 
 



LYSOL PŁYN DO PRANIA  DEZYNFEKUJĄCY 1,2L
Antybakteryjny i wirusobójczy (w procesie namaczania) wobec: wirusa grypy H1N1, RSV (wirusa przeziębienia), wirusa
przenośnego zapalenia żołądka i jelit (Koronawirus TGE ATCC VR-763), wirusa opryszczki pospolitej typ 1 płyn do
dezynfekcji prania w warunkach domowych.
 
Zabija 99,9% bakterii i wirusów, w tym wirusa choroby COVID-19 , ***
Zapewnia praniu higieniczną czystość
Testowany dermatologicznie
Z atestem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego**
Skuteczny w niskich temperaturach
Bez wybielaczy
Bezpieczny dla białych i kolorowych tkanin
Udowodnione działanie na bakterie w cyklach płukania, już w 20°C
Usuwa nieprzyjemny zapach
Odpowiedni do odzieży dziecięcej, sportowej, bielizny, ręczników, pościeli i delikatnych tkanin
 
**Atest Nr B-BŻ-6071-25/20/G ważny do 23.06.2023
Czystość bez kompromisów!
Zależy Ci na zdrowiu całej Twojej rodziny, to oczywiste. Pamiętasz o higienie i dezynfekcji powierzchni w Twoim domu.
A co z ubraniami?
Czy pamiętasz o tym, że nasze ubrania są w stałym kontakcie z bakteriami podczas codziennych czynności?
Użycie samego detergentu do prania może nie zabić wszystkich bakterii i wirusów.
Zabija 99,9% bakterii i wirusów, w tym wirusa choroby COVID-19***
***Antybakteryjny i wirusobójczy (w procesie namaczania) wobec: Koronawirusa SARS-CoV-2, wirusa grypy H1N1, RSV
(wirusa przeziębienia), wirusa przenośnego zapalenia żołądka i jelit (Koronawirus TGE ATCC VR-763), wirusa opryszczki
pospolitej typ 1 płyn do dezynfekcji prania w warunkach domowych.
 


