NOWOŚCI WIOSNA 2017
W A R T O

W I E D Z I E Ć

TABLETKI
DO ZMYWARKI 3 W 1
3 IN 1 DISHWASHER TABS

1) Jakie są zalety tabletek do zmywarki 3 w 1?
Tabletki te są wielofunkcyjne: doskonale myją i nabłyszczają naczynia oraz chronią zmywarkę. Dzięki unikalnemu
połączeniu składników czyszczących z aktywnym tlenem i enzymami, usuwają nawet przypalone resztki jedzenia
i najtrudniejsze plamy: z kawy, herbaty, tłuszczu, jajek.
2) Czy tabletki działają w niskich temperaturach?
Są wyjątkowo ekonomiczne – aktywne enzymy działają już w 30°C, co pozwala myć naczynia w niskich
temperaturach, oszczędzając energię i pieniądze.
3) Czy tabletki zawierają składniki nabłyszczające?
Tak, chronią szkło przed matowieniem. Odpowiednio dobrany skład sprawia, że naczynia nabierają
krystalicznego blasku.
4) W jaki sposób tabletki chronią zmywarkę?
Zmiękczają wodę, ograniczając osadzanie się kamienia i zapewniając sprawne działanie zmywarki.
5) W jakich opakowaniach sprzedawane są tabletki?
Tabletki sprzedawane są na sztuki, dzięki czemu sam decydujesz, ile tabletek jest Ci potrzebne, a możesz je
bezpiecznie przechowywać w specjalnym pojemniku na kapsułki, dostępnym w ofercie FM WORLD.
Bardzo ważne jest, aby przechowywać tabletki poza zasięgiem dzieci.
6) Jak stosować tabletki?
Należy włożyć naczynia do zmywarki, następnie usunąć folię ochronną z tabletki i umieścić środek w dozowniku
urządzenia. Stosować jedną tabletkę na jeden cykl zmywania. Nie stosować do mycia kryształów, ręcznie
malowanej porcelany, wyrobów z miedzi, srebra, aluminium oraz drewna.
7) Ile tabletek stosować na jeden cykl zmywania?
Zalecamy stosować jedną tabletkę 3 w 1, niezależnie od stopnia zabrudzenia naczyń i twardości wody.
Dla uzyskania lepszego efektu zaleca się użycie soli do zmywarek i płynu nabłyszczającego.
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8) Czy mogę stosować tabletkę również w krótkich cyklach?
Produkt nie jest rekomendowany do krótkich cykli.
9) Co robić, jeżeli tabletka nie rozpuszcza się całkowicie?
Należy umieścić ją na dnie zmywarki.
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DO ZMYWARKI
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1) Czym charakteryzują się żelowe kapsułki do zmywarki?
To środek o wysokiej skuteczności mycia i innowacyjnej formule. Kapsułki są przyjazne dla środowiska,
nadają mytym naczyniom piękny połysk i perfekcyjną czystość.
2) Czy kapsułki działają w niskich temperaturach?
Tak, doskonale usuwają zabrudzenia już w 30°C. Pozwalają obniżyć rachunki za prąd, dzięki skutecznemu
działaniu w ekologicznych, krótszych cyklach zmywarki
3) Czy kapsułki zawierają składniki nabłyszczające?
Tak, chronią naczynia i szkło przed matowieniem
4) W jaki sposób kapsułki chronią zmywarkę?
Zmiękczają wodę, chroniąc zmywarkę przed osadzaniem się kamienia i ułatwiając jej utrzymanie w czystości.
5) Co znaczy, że są przyjazne dla środowiska?
Kapsułki po pierwsze nie zawierają fosforanów. Fosforany nie są obojętne dla wód i mają zły wpływ
na podziemne ekosystemy. Przyczyniają się m.in. do eutrofizacji zbiorników wodnych, a tym samym
do nadmiernego rozwoju glonów, które zabierają rybom niezbędny do życia tlen. Po drugie rozpuszczalna
folia kapsułek sprawia, że produkujemy mniej odpadków.
6) W jakich opakowaniach sprzedawane są kapsułki?
Kapsułki sprzedawane są w opakowaniu po 10 sztuk. Można je też przechowywać w specjalnym pojemniku
na kapsułki, dostępnym w ofercie FM WORLD. Bardzo ważne jest, aby przechowywać kapsułki poza
zasięgiem dzieci.
7) Jak stosować kapsułki?
Należy włożyć naczynia do zmywarki, następnie umieścić kapsułkę w dozowniku urządzenia. Stosować jedną
kapsułkę na jeden cykl zmywania. Nie dotykać produktu mokrymi dłońmi. Po użyciu zamknąć torebkę i umyć
ręce. Nie stosować do mycia kryształów, ręcznie malowanej porcelany, wyrobów z miedzi, srebra, aluminium
oraz drewna.
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8) Ile kapsułek stosować na jeden cykl zmywania?
Zalecamy stosować jedną żelową kapsułkę, niezależnie od stopnia zabrudzenia naczyń i twardości wody.
9) Czy mogę stosować kapsułki również w krótkich cyklach?
Tak, są przeznaczone do stosowania w krótkich cyklach.
10) Czym żelowe kapsułki różnią się od tabletek do zmywarki 3 w 1?
Przede wszystkim żelowo-stałą formą, która może dla niektórych osób być wygodniejsza w stosowaniu
i sprawdzi się lepiej w krótkich cyklach zmywania. Żelowe kapsułki nie zawierają fosforanów, a ich folia się
rozpuszcza, więc są łatwe i szybkie w użyciu – nie wymagają rozpakowania.
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1) Czy kapsułki działają w niskich temperaturach?
Tak, są skuteczne już w niskich temperaturach (od 30°C). Sprawdzą się w temperaturze prania 30-90°C.
2) Czy folia kapsułek sama się rozpuszcza, czy muszę ją zdjąć?
Kapsułki znajdują się w folii całkowicie rozpuszczalnej w wodzie, bezpiecznej dla rąk.
3) Jakie są zalety takiej formy środka do prania w porównaniu z płynem i proszkiem?
Skoncentrowana formuła sprawia, że są niezwykle wydajne i wygodne w użyciu. Standardowo wystarczy jedna
kapsułka na jedno pranie, co bardzo ułatwia dozowanie. Kapsułek nie trzeba też rozpakowywać, więc są łatwe
i szybkie w użyciu.
4) Czy kapsułki nadają się do wszystkich rodzajów pralek?
Tak.
5) Jaki jest ich sposób użycia?
Należy włożyć kapsułkę do pustego bębna pralki, następnie umieścić pranie i ustawić odpowiedni program.
W pralkach otwieranych od góry należy najpierw umieścić pranie, a potem kapsułkę. Nie dotykać produktu
mokrymi dłońmi.
6) Do jakiego prania nie używać kapsułek?
Produkt nie jest przeznaczony do prania wstępnego i prania ręcznego. Nie należy go używać do prania wełny
i jedwabiu. Radzimy zawsze przestrzegać zaleceń producenta odzieży podanych na metce.
7) Czy jedna kapsułka wystarczy na jedno pranie?
Tak, standardowo jedna kapsułka wystarcza na jedno pranie, gdyż należy dozować kapsułkę na 4,5 kg tkaniny,
w zależności od stopnia zabrudzenia i twardości wody. Przy dużych zabrudzeniach i twardej wodzie zalecamy
stosowanie dwóch kapsułek na jedno pranie.
8) Czy kapsułki są przeznaczone do krótkich cykli prania?
Nie, kapsułek nie należy stosować w krótkich cyklach prania.
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9) W jakich opakowaniach sprzedawane są kapsułki?
Kapsułki sprzedawane są w opakowaniu po 10 sztuk. Można je też przechowywać w specjalnym pojemniku
na kapsułki, dostępnym w ofercie FM WORLD. Bardzo ważne jest, aby przechowywać kapsułki poza zasięgiem
dzieci.
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1) Czym charakteryzują się kapsułki piorące do tkanin kolorowych?
Kapsułki perfekcyjnie usuwają zabrudzenia i chronią kolory. Dzięki enzymom likwidują nawet uporczywe plamy.
Nadają praniu świeży, przyjemny zapach.
2) Czy kapsułki do tkanin kolorowych zawierają enzymy?
Tak, dzięki nim skutecznie usuwają plamy w niskich temperaturach (już od 30°C).
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1) Czym charakteryzują się kapsułki piorące do tkanin białych?
Wydobywają i chronią naturalną biel tkanin, zapobiegając ich szarzeniu. Wygodna forma skoncentrowanej
kapsułki zapewnia doskonałą moc piorącą. Nadają praniu świeży, przyjemny zapach.
2) Czy kapsułki zawierają enzymy?
Tak, dzięki obecności enzymów skutecznie usuwają zabrudzenia nawet w niskich temperaturach (już od 30°C).
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1) Czym charakteryzują się kapsułki piorące do tkanin delikatnych?
Dzięki zawartości naturalnego mydła, łączą w sobie maksymalną skuteczność prania z łagodną formułą.
Nadają praniu świeży, przyjemny zapach.
2) Jakie cechy sprawiają, że są przeznaczone do tkanin delikatnych?
Kapsułki te nie zawierają alergenów, sztucznych barwników ani rozjaśniaczy optycznych. Zawierają delikatną
kompozycję zapachową.
3) Czy kapsułki zawierają enzymy?
Tak, ich aktywne enzymy działają nawet w niskich temperaturach (już od 30°C).
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1) Czym charakteryzuje się mydło w płynie neutralizujące zapachy?
Doskonale myje i łagodnie pielęgnuje skórę dłoni. Dzięki unikalnemu składowi neutralizuje przykre zapachy
kuchenne, m.in. ryb, czosnku i owoców morza, a także woń tytoniu.
2) Czy produkt usuwa tylko zapachy kuchenne?
Neutralizuje także woń tytoniu, która często pozostaje na dłoniach po paleniu papierosów. Nasze mydło zawiera
SINODOR® – aktywny środek pochodzenia naturalnego, który efektywnie pochłania aromaty, a przy tym jest
bezpieczny dla organizmu.
3) Jak stosować mydło w płynie neutralizujące zapachy?
Stosujemy je jak zwykłe mydło w płynie, czyli naciskając pompkę należy wycisnąć niewielką ilość mydła,
rozprowadzić dokładnie na mokrych dłoniach, masując je, a następnie dokładnie spłukać ciepłą wodą.
4) Czy mydło ma właściwości pielęgnacyjne?
Tak, zostało wzbogacone o składniki nawilżające skórę dłoni.
5) Czy mydło było testowane dermatologicznie?
Tak.
6) Jaki zapach ma mydło?
Mydło ma świeży, kwiatowy zapach.
7) Czy mydło mogą stosować dzieci?
Jest przeznaczone do stosowania od 6. roku życia.
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1) Do czego służy neutralizator zapachów organicznych?
To środek chemiczny, który doskonale usuwa nieprzyjemne wonie pochodzenia organicznego, m.in. ryby, dymu
papierosowego, sportowego obuwia, zwierząt domowych, odpadków. Regularnie stosowany zapobiega ich
powstawaniu. Posiada certyfikat PZH.
2) Jak działa środek?
Likwiduje, a nie maskuje przykre zapachy. Neutralizuje bakterie i grzyby odpowiedzialne za ich powstawanie.
Jest mieszaniną utleniaczy aktywowanych w procesie elektrolizy chlorku sodu i wody po obróbce w plazmie
niskotemperaturowej. Niezwykłą skuteczność zapewnia mu połączenie aktywnych składników powstających
w procesie elektrolizy:
- związki chloru – utleniają i neutralizują substancje powodujące przykre zapachy oraz produkty ich rozkładu;
- ozon – zmienia właściwości związków organicznych decydujących o przykrych zapachach, dlatego jest
powszechnie stosowany w dezodoryzacji. Poprawia jakość i zapach powietrza.
3) Jak używać neutralizatora?
W zależności od potrzeb należy rozpylić środek równomiernie w powietrzu lub nanieść na powierzchnię,
z której zapach ma zostać usunięty, i przetrzeć suchą, czystą ściereczką. Opcjonalnie spryskać źródło zapachu
i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku uciążliwych woni czynność powtarzać.
4) Czy środek jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt?
Tak, można go stosować w obecności dzieci, zwierząt, roślin.
5) Czy mogę nim spryskiwać różne powierzchnie, tkaniny, meble?
Tak, środek nie pozostawia plam ani nie odbarwia.
6) Czy jest przyjazny dla środowiska?
Tak, jest ekologiczny i biodegradowalny. Nie zawiera alkoholu, sztucznych zapachów i barwników.
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7) Gdzie można wykorzystywać neutralizator?
Polecamy go do wykorzystania w domu, samochodzie, a także publicznych środkach transportu, sanitariatach,
poczekalniach, sklepach, hotelach, przedsiębiorstwach. Skutecznie usuwa zapach powstający podczas
przyrządzania posiłków (w kuchniach, smażalniach, pizzeriach), woń stęchlizny i śmieci (szczególnie odpadków
biodegradowalnych), przykre zapachy w sanitariatach (łazienkach i toaletach), zapach zwierząt (kocich kuwet
i moczu, psich legowisk, klatek ptaków i gryzoni, terrariów), woń przepoconego obuwia (w tym butów
sportowych – w takim przypadku polecamy spryskać wnętrze obuwia i pozostawić do wyschnięcia; należy
chronić przed przemoczeniem w przypadku butów skórzanych), zapach dymu papierosowego we wnętrzach
i samochodach, zapach odzieży po jeździe konnej.
8) Czy neutralizator należy stosować w rękawicach ochronnych?
Nie, neutralizator posiada neutralne pH. Jego używanie nie wymaga żadnych środków ochrony.
9) Jaki zapach ma ten środek?
Neutralizator jest bezwonny.
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POWIETRZA
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1) Do czego służy kwiatowy odświeżacz powietrza?
Kwiatowy odświeżacz powietrza to niebanalna ozdoba wnętrza i perfumy dla domu w jednym. Roztacza piękny,
kwiatowy zapach.
2) Jak długo działa odświeżacz?
Działa do 6 tygodni.
3) Z czego jest wykonany dekoracyjny kwiat?
Kwiat został wykonany ręcznie z całkowicie naturalnych surowców – rośliny o nazwie żywopłon. Wyjątkowa
chłonność i lekkość korkowego drewna żywopłonu sprawiają, że jest ono idealne do emisji pięknego zapachu.
4) Jak stosować kwiatowy odświeżacz powietrza?
Należy włożyć kwiat do wazonika i poczekać aż nasiąknie pachnącą esencją. Dekoracyjny kwiat, nasiąkając
esencją zapachową, rozkwita i nabiera koloru.
5) W jakich wersjach zapachowych występuje odświeżacz?
Do wyboru są dwa warianty: Rose Garden - elegancki i klasyczny zapach róż oraz Lily of the Valley hipnotyzująca, zmysłowa woń konwalii.
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DO MYCIA TOALET
TOILET BOWL CLEANER

1) Czym charakteryzuje się żel do mycia toalet?
Żel do mycia toalet skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz kamień, pozostawiając przyjemny
zapach. Nadaje delikatny połysk.
2) Do czego jest przeznaczony?
Przeznaczony jest do mycia muszli klozetowych, ceramicznych i metalowych umywalek, wanien, brodzików,
glazury, terakoty oraz metalowej armatury.
3) Jak go używać?
Należy nanieść żel bezpośrednio na zabrudzenie, pozostawić na 15 minut. Następnie dokładnie umyć
czyszczoną powierzchnię i spłukać wodą. W przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć. Nie stosować
do powierzchni emaliowanych. W razie wątpliwości nanieść odrobinę płynu na niewidoczną część powierzchni
w celu sprawdzenia, czy nie nastąpi uszkodzenie.
4) Czy żel należy stosować w rękawicach ochronnych?
Tak, do mycia wskazane jest użycie gumowych rękawic.
5) W jakich wersjach występuje żel do mycia toalet?
Dostępny jest w dwóch wersjach zapachowych: Blooming Power – woń wiosennych kwiatów oraz Exotic Fruits
- zapach egzotycznych owoców.
6) Jaką konsystencję ma żel?
Żel ma gęstą konsystencję, która dokładnie pokrywa czyszczone powierzchnie, umożliwiając ich skuteczniejsze
i dokładniejsze mycie. Nie rysuje powierzchni, łatwo się spłukuje.
7) Czym nowy żel do mycia toalet Smart & Clean różni się od poprzedniej wersji?
Nasz nowy żel jest niemal identyczny i równie skuteczny, jednak występuje w dwóch wersjach zapachowych
do wyboru, zamiast jednej.
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CHUSTECZKI MYJĄCE
NOWA FORMUŁA
CLEANING WIPES NEW FORMULA

1) Czym nowa wersja uniwersalnych chusteczek czyszczących, chusteczek do mycia szyb, do mycia
toalet i do pielęgnacji mebli różni się od poprzedniej?
Nowe chusteczki są mocniej nasączone myjącą emulsją, dzięki czemu można wygodniej z nich korzystać
i dłużej utrzymują dobrą wilgotność.
2) Zmieniły się opakowania chusteczek. Czy to tylko zmiana wizualna?
Nie, oprócz zmiany wyglądu opakowania i nowego logo Smart & Clean, dopracowaliśmy system zamykania
opakowania tak, by dłużej chronić świeżość chusteczek. Samo opakowanie wykonane jest z bardziej
wytrzymałego materiału.

