DETERGENTE LAVA ROUPAS Q RENDE
Q´RENDE é um lava-roupas líquido concentrado que oferece limpeza
perfeita e cuidado para suas roupas, graças a sua alta concentração
de ingredientes ativos que penetram profundamente nas fibras. Não
deixa resíduos visíveis nos tecidos. Remove manchas difíceis. Pode
ser usado para pré-tratar manchas e ajuda a prevenir sinais de
desgaste da roupa. Substitui o detergente em pó com vantagens,
pois possui maior quantidade de tecnologias limpadoras estáveis e
seguras para as fibras de suas roupas que oferecem, além do poder
de enzimas que removem as sujeiras difíceis, um agradável perfume
Nas cores: Flores Matinais (azul), Flor Algodão (branco) e Flores do
Campo (verde)
Embalagem: Galão de 5 Litros (somente Flores Matinais),
e Frasco de 2 Litros.

Frasco 2 Litros
Fardo 6x2 Litros
Galão 5 Litros
Código de Barras
Flor Algodão (2L)
Flores do Campo (2L)
Flores Matinais (2L)
Flores Matinais (5L)

Peso
Comp.
2.05
12.5
12.50
37
5.50
19
EAN-13
789.62355.0225-8
789.62355.0227-2
789.62355.0224-1
789.62355.0254.8

Larg.
10
20
14
DUN-14

Alt.
32
32
28

MODO DE USAR
Máquina: Para roupas do dia-a-dia utilize 1/2 copo americano (100ml). Para roupas sujas use um copo
americano (200ml). Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida
antes de reutilizá-los. Esfregar punhos e golas facilita e auxilia a limpeza. Ajuste o nível de água de
acordo com o volume de roupas. Deixe de molho, se desejar. O volume de espuma não é indicativo de
poder de limpeza e a espuma excessiva dificulta o enxágue. Roupas que desbotam ou soltam tinta
devem ser lavadas separadamente e não devem ser deixadas de molho. Verifique atentamente as
instruções de lavagem presente nas etiquetas das roupas, pois algumas exigem processos específicos.
PRECAUÇÕES: ATENÇÃO: LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir.
Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele, depois de utilizar este produto,
lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água
corrente em abundância. Em caso de ingestão não provoque vomito e consulte imediatamente o centro
de intoxicação pelo numero 0800-722-6001, ou o médico, levando o rótulo do produto. Mantenha o
produto em sua embalagem original. Conservar a embalagem fechada, em local coberto, fresco e al
abrigo do sol e do calor. Não reutilize a embalagem vazia.
COMPOSIÇÃO: A base de Linear Alquil benzeno Sulfonato de Sódio, Coadjuvantes, Conservantes,
Espessante, Branquador Óptico, Agente de Maciez, Fragrância, Corante e Veículo
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