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EKOPER PRACÍ PRÁŠEK NA BÍLÉ
PRÁDLO A BAVLNĚNÉ PLENY
Prostředek je určen k praní bílého a stálobarevného
prádla z přírodních vláken i směsných tkanin, v automatické pračce i ručně. Je vhodný na látkové
pleny, ložní prádlo, osušky, ručníky, utěrky apod.
Dermatologicky testovaný. Neobsahuje parfemaci.
ÚCTA K PŘÍRODĚ A ČLOVĚKU: Produkty Ekoper
jsou vyrobeny z pečlivě zvolených surovin na přírodní bázi. Neobsahují enzymy, fosfáty, umělá
bělidla ani optické zjasňovače. Díky tomu jsou
v přírodě velmi snadno odbouratelné. Nejsou testovány na zvířatech. Neobsahují živočišné složky.
Neobsahují palmový olej. Neobsahují parfemaci.
Jsou ekologicky balené.
NÁVOD: 50 g prášku (asi 4 vrchovaté polévkové
lžíce) na prací cyklus. Pokud to materiál umožňuje, pereme nejméně na 40 °C. Při tvrdé vodě:
Zvýšíme dávku prášku na 75 g (asi 6 vrchovatých
polévkových lžic) na prací cyklus. Při silném
znečištění: Pereme prádlo při vyšších teplotách,
nejméně na 60 °C.

EKOPER PRACÍ PRÁŠOK NA BIELU
BIELIZEŇ A BAVLNENÉ PLIENKY
Prostriedok je určený na pranie bielej a stálofarebnej
bielizne z prírodných vlákien aj zmesových tkanín,
v automatickej práčke aj ručne. Je vhodný na látkové plienky, posteľnú bielizeň, osušky, uteráky a pod.
Dermatologicky testovaný. Neobsahuje parfumáciu.
ÚCTA K PRÍRODE A ČLOVEKU: Produkty Ekoper
sú vyrobené zo starostlivo zvolených surovín na
prírodnej báze. Neobsahujú enzýmy, fosfáty, umelé bielidlá ani optické zjasňovače. Vďaka tomu sú
v prírode veľmi ľahko odbúrateľné. Nie sú testované na zvieratách. Neobsahujú živočíšne zložky.
Neobsahujú palmový olej. Neobsahujú parfumáciu. Sú ekologicky balené.
NÁVOD: 50 g prášku (asi 4 kopcovité polievkové
lyžice) na prací cyklus. Ak to materiál umožňuje, perieme najmenej na 40 °C. Pri tvrdej vode:
Zvýšime dávku prášku na 75 g (asi 6 kopcovitých
polievkových lyžíc) na prací cyklus. Pri silnom
znečistení: Perieme bielizeň pri vyšších teplotách,
najmenej na 60 °C.

SLOŽENÍ: 15 % nebo více, avšak méně než 30 % mýdlo, 15 %
nebo více, avšak méně než 30 % perkarbonát sodný, méně
než 5 % TAED, méně než 5 % zeolit, méně než 5 % karboxymethylceluloza, uhličitan sodný, hydrogenuhličitan sodný,
citran sodný.

ZLOŽENIE: 15 % alebo viacej, ale menej ako 30 % mydlo,
15 % alebo viacej, ale menej ako 30 % perkarbonát sodný,
menej ako 5 % TAED, menej ako 5 % zeolit, menej ako 5 %
karboxymethylcelulóza, uhličitan sodný, hydrogenuhličitan
sodný, citran sodný. NEBEZPEČENSTVO: Zdraviu škodlivý pri
požití. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Uchovávajte mimo
dosahu detí. Po manipulácii dôkladne umyte ruky. Používajte
ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový
štít. PRI POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ:
Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné
šošovky, ak sú nasadené a ak je možné odstrániť ich ľahko.
Pokračujte vo vyplachovaní. Odstráňte obsah/obal v súlade
so zákonom o odpadoch. OBSAHUJE: perkarbonát sodný
a uhličitan sodný. SKLADUJTE na suchom
a chladnom mieste. SPOTREBUJTE do dátumu uvedeného pod logom výrobca.

NEBEZPEČÍ: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné
poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/
ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ:
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. OBSAHUJE: perkarbonát sodný a uhličitan sodný.
SKLADUJTE na suchém a chladném místě. SPOTŘEBUJTE
do data uvedeného pod logem výrobce.

Podrobný návod a seznam složek najdete na
www.ekoper.cz nebo si načtěte QR kód.
HMOTNOST/
PAP
HMOTNOSŤ:

850 g

Podrobný návod a zoznam zložiek nájdete na www.ekoper.cz
alebo si načítajte QR kód.

VÝROBCE/VÝROBCA: ADVENI MEDICAL,
spol. s r.o., Rennenská třída 407/29, Štýřice, 639 00 Brno, info@advenimedical.cz.
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lžíce) na prací cyklus. Pokud to materiál umožňuje, pereme nejméně na 40 °C. Při tvrdé vodě:
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bielizne z prírodných vlákien aj zmesových tkanín,
v automatickej práčke aj ručne. Je vhodný na látkové plienky, posteľnú bielizeň, osušky, uteráky a pod.
Dermatologicky testovaný. Neobsahuje parfumáciu.
ÚCTA K PRÍRODE A ČLOVEKU: Produkty Ekoper
sú vyrobené zo starostlivo zvolených surovín na
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ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový
štít. PRI POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ:
Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné
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NEBEZPEČÍ: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné
poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/
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SKLADUJTE na suchém a chladném místě. SPOTŘEBUJTE
do data uvedeného pod logem výrobce.

Podrobný návod a seznam složek najdete na
www.ekoper.cz nebo si načtěte QR kód.
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spol. s r.o., Rennenská třída 407/29, Štýřice, 639 00 Brno, info@advenimedical.cz.

