Frosch Triggers

Frosch Ruitenreiniger
Schitterend voor glasoppervlakken en het milieu
• De ruitenreiniger met alcohol van Frosch is een natuurlijk
product om ruiten te reinigen met respect voor het milieu.
• De oppervlakteactieve stoffen zijn van plantaardige
herkomst en zijn snel en in hoge mate biologisch
afbreekbaar.
• De fles is gemaakt is van meer dan 98% teruggewonnen
grondstoffen en voorzien is van een spray.
• Zijn formule is tevens gecertificeerd Cradle to Cradle,
hetgeen betekent dat alle ingrediënten volledig en op een
gezonde manier, na gebruik weer terechtkomen in de biosfeer.
• Product niet getest op dieren
• Europees Ecolabel: DE/020/016

Frosch Keukenreiniger
Schitterend voor gebruik in de keuken en het milieu
• De keukenreiniger met zuiveringszout van Frosch is het ideale
schoonmaakproduct om de wasbare oppervlakken van de
keuken grondig schoon te maken.
• Dankzij zijn natuurlijke en krachtige formule met
zuiveringszout wordt uw keuken weer kraaknet.
• Hij verwijdert alle sporen van vet, hardnekkig vuil en laat een
fris en aangenaam geurtje achter.
• Ook geschikt voor bijvoorbeeld de oven of friteuse.
• De oppervlakteactieve stoffen van plantaardige en
hernieuwbare herkomst, gecombineerd met zuiveringszout
worden snel en volledig biologisch afgebroken.
• Deze fles is 100% recyclebaar en bestaat voor meer dan
98% uit teruggewonnen grondstoffen.
• Europees Ecolabel: AT/020/011

Frosch Badkamerreiniger Lemon
Schitterend tegen kalk en voor het milieu
• Badkamerreiniger Lemon van Frosch is een ecologisch
verantwoord product dat efficiënt kalkaanslag verwijdert.
• De formule op basis van citroenzuur verwijderd sporen van
water, zeep en vuil.
• Zijn oppervlakteactieve stoffen zijn van plantaardige
herkomst en worden snel en in hoge mate biologisch
afgebroken.
• De formule is tevens gecertificeerd Cradle to Cradle.
• De fles is gemaakt is van meer dan 98% teruggewonnen
grondstoffen en voorzien is van een spray.
• Product niet getest op dieren
• Europees Ecolabel: AT/020/011

Frosch Triggers
Frosch Ruitenreiniger

Frosch Keukenreiniger

Frosch Badkamerreiniger

Inhoud CE

500ml

500ml

500ml

Inhoud HE

6

6

6

EAN CE

4009175175182

4009175924308

4009175906335

EAN HE

4009175532428

4009175532633

4009175532596

Afmeting CE LxBxH

48x100x280

48x100x280

48x100x280

