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EST             ÕRNATOIMELINE 
NÕUDEPESUVAHEND
Väga mitmekülgne toode, mis on 
pehmetoimeline ka kätele. LDC® ei riku 
õrna portselani ja kristalli. Segage 1 osa 
LDC®- d selleks ettenähtud 
segamispudelis 5 osa veega. Vahend sobib 
suurepäraselt nõudepesuks (isegi külmas 
vees), kahhelpindade ja vannitoa 
puhastamiseks ning vedelseebiks. 
LDC®- ga võib pesta käsitsi ka õrnu 
materjale (v.a. siid). Kallake vette paar tilka 
LDC®- kontsentraati, vahustage, peske 
ettevaatlikult tekstiilid ja pigistage kuivaks.
Koostis: 15% või rohkem, kuid alla 30%: 
anioonsed pindaktiivsed ained; 5% või 
rohkem, kuid alla 15%: mitteioonsed 
pindaktiivseid ained; alla 5%: amfoteersed 
pindaktiivsed ained, polükarboksülaadid, 
alifaatsed süsivesinikud, lõhnaained 
(limoneen, tsitraal),  DMDM hüdantoiin, 
jodopropünüülbutüülkarbamaat. pH 
väärtus: u. 7,5. LDC® on välja töötatud ja 
toodetud müügiks üksnes GNLD 
Internationali edasimüüjate kaudu.

LIT           PRIEMONĖ INDŲ PLOVIMUI IR 
LENGVAM VALYMUI
LDC® universalus ploviklis yra švelnus 
rankoms ir nepažeidžia trapaus porceliano 
bei krištolo. Sumaišykite 1 dalį LDC® tam 
skirtame buteliuke su 5 dalimis vandens. 
Priemonė puikiai tinka indų plovimui (net ir 
šaltu vandeniu), taip pat glazūruotų 
plytelių, vonios paviršių valymui. Galima 
naudoti vietoje skysto muilo. Su LDC® 
galima skalbti rankomis ir švelnius 
audinius (išskyrus šilką). Į vandenį 
įlašinkite porą lašų LDC® koncentrato. 
Maišykite, kol susidarys putos, atsargiai 
skalbkite ir nusausinkite.
Sudėtis: 15% arba daugiau, bet mažiau 
kaip 30%: anijoninių aktyviųjų paviršiaus 
medžiagų; 5% arba daugiau, bet mažiau 
kaip 15%: nejoninių aktyviųjų paviršiaus 
medžiagų; mažiau kaip 5%: amfoterinių 
aktyviųjų paviršiaus medžiagų, 
polikarboksilatų, alifatinių angliavandenilių, 
kvapiųjų medžiagų (limoneno, citralio), 
DMDM hidantoino, konservanto 
jodpropinilbutilkarbamato. pH 7,5. LDC® 
prekybos teises turi tik „GNLD 
International“ konsultantai.

LV           TRAUKU MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS
LDC® ir daudzpusīgs mazgāšanas līdzeklis, 
kas saudzē roku ādu un nebojā pat 
vissmalkāko porcelānu un kristālu. Tas 
teicami mazgā traukus pat aukstā ūdenī, der 
flīžu, vannas un citu vannas istabas virsmu 
mazgāšanai, to var lietot kā šķidrās ziepes 
rokām, kā arī tas ir brīnišķīgs līdzeklis īpaši 
smalku tekstilizstrādājumu (izņemot zīda) 
mazgāšanai ar rokām.
Lietošanas pamācība: trauku mazgāšanai 
piecas daļas ūdens sajauciet ar vienu daļu 
LDC® sajaukšanas pudelē. Veļas mazgāšanai 
sajauciet vienu pilienu LDC® ar ūdeni un 
sakratiet līdz izveidojas putas. Uzmanīgi 
izmazgājiet izstrādājumu, izgrieziet.
Sastāvs: 15% un vairāk, bet mazāk nekā 
30%: anjonu virsmaktīvas vielas; 5% un 
vairāk, bet mazāk nekā 15%: nejonu 
virsmaktīvas vielas; mazāk par 5%: 
amfotēras virsmaktīvas vielas, 
polikarboksilāti, alifātiskie ogļūdeņraži, 
smaržas un aromātiskas kompozīcijas 
(limonēns, citrāls), DMDM hidantoīns, 
jodpropinilbutilkarbamāts. pH 7,5. 
LDC® ir izstrādāts un izgatavots vienīgi GNLD 
International izplatītājiem.  

RUS              СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
LDC® – многостороннее моющее средство, 
щадящее кожу рук и не повреждающее даже 
самый деликатный фарфор и хрусталь. Оно 
отлично моет посуду даже в холодной воде, 
подходит для мытья кафеля, ванны и других 
поверхностей в ванной комнате, а также как 
жидкое мыло для рук и замечательное средство 
для ручной стирки деликатных текстильных 
изделий (кроме шёлка). Инструкции к 
применению: для мытья посуды размешайте одну 
часть LDC® в пяти частях воды в смесительной 
бутылке. Для стирки размешайте каплю LDC® в 
воде и веболтайте до образования пены. 
Осторожно выстирайте изделие и отожмите.
Содержит: 15%  или больше, но меньше чем 
30%: анионные поверхностно-активные 
вещества; 5% или больше, но меньше чем 15%: 
неионные поверхностно-активные вещества; 
меньше чем 5%: амфотерные 
поверхностно-активные вещества, 
поликарбоксилаты, алифатические 
углеводороды, ароматизирующие вещества 
(лимонен, цитраль), DMDM гидантоин, 
йодопропинил бутилкарбамат. pH 7,5.
LDC® составлен и изготовлен исключительно для 
дистрибьюторов GNLD International.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada veega ning pöörduda arsti poole. Alla neelmise 
korral pöörduda arsti poole ning näidata arstile pakendit ja toote etiketti.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus į akis nedelsiant skalaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į 
gydytoją. Patekus į vidų kreipkitės į gydytoją, parodykite pakuotę ir etiketę.

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties izskalot tās ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku 
palīdzību. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

Хранить в местах недоступных для детей. При попадании в глаза немедленно промойте водой и обратитесь 
к врачу. При попадании внутрь организма обратитесь к врачу, покажите ему упаковку и этикетку.
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