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HASZNÁLAT 

TECHNIKAI ADATOK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Hosszan tartó illatával és magas koncentrációjával tartós illatot hagy maga után, amely kiküszöböli a 

kellemetlen szagokat. Édes, magával ragadó illatérzések tipikusan a vanília, amely a nyár 

karakterisztikus illata. Megtalálhatjuk a fejjegyben a virágelemek mellett és az alapjegyben a pézsmával 

és a kövirózsával együtt. Az illat szívjegyében meleg és érzé

fel. 
 

Megjegyzés: Kövirózsa, Benzoin, Vanília, Kókusz, Barack
 

1. Állítsa a szórófejet ON állásba. 2. Nyomjuk le a szórófejet legalább 2

(hosszabb ideig nyomva az illat még intenzívebb és tartósabb lesz), majd kis menny

szemetes kosarakba, a függönyökre, vagy bárhova permetezve, ahol kellemetlen szagokat érzünk..

 
Használatra kész. 

 

KÜLSŐ: Folyadék, enyhén opálos 

SZÍN: Színtelen 

ILLAT: Gyümölcs 

COV: 8,00% 

 
PH Aktív hatóanyag [%] 

6,0 ± 0,5 24 ± 1 

HÍGÍTÁS 

 

 
ESSENCE SUMMER

0143 631.1 
info@sutterprofessional.com 

SZAGTALANÍTÓ ESSZENCIA

Hosszan tartó szagtalanító hatás

Édeskés illatú 

Erősen koncentrált, lassan felszabaduló illattal

Hosszan tartó illatával és magas koncentrációjával tartós illatot hagy maga után, amely kiküszöböli a 

Édes, magával ragadó illatérzések tipikusan a vanília, amely a nyár 

illata. Megtalálhatjuk a fejjegyben a virágelemek mellett és az alapjegyben a pézsmával 

és a kövirózsával együtt. Az illat szívjegyében meleg és érzéki gyümölcsös borostyán jegyek fedezhet

: Kövirózsa, Benzoin, Vanília, Kókusz, Barack 

Nyomjuk le a szórófejet legalább 2-3-szor a levegő felfrissítésére 

(hosszabb ideig nyomva az illat még intenzívebb és tartósabb lesz), majd kis menny

szemetes kosarakba, a függönyökre, vagy bárhova permetezve, ahol kellemetlen szagokat érzünk..

Sűrűség 
(g/ml) 

Nyomás (bar) Viszkozitás (cP)

1.011   

SUMMER 

SZAGTALANÍTÓ ESSZENCIA 

Hosszan tartó szagtalanító hatás (72 óra) 

Erősen koncentrált, lassan felszabaduló illattal 

Hosszan tartó illatával és magas koncentrációjával tartós illatot hagy maga után, amely kiküszöböli a 

Édes, magával ragadó illatérzések tipikusan a vanília, amely a nyár 

illata. Megtalálhatjuk a fejjegyben a virágelemek mellett és az alapjegyben a pézsmával 

ki gyümölcsös borostyán jegyek fedezhetők 

szor a levegő felfrissítésére 

(hosszabb ideig nyomva az illat még intenzívebb és tartósabb lesz), majd kis mennyiséget a sarkokba, a 

szemetes kosarakba, a függönyökre, vagy bárhova permetezve, ahol kellemetlen szagokat érzünk.. 

(cP) Totál szárazanyag 
tartalom [%] 
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MEGJEGYZÉS 

PACKAGING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vízi élővilágra ártalmas, hosszan tartó hatásai vannak. TARTALMAZ 3,7-DIMETIL-OKTÁNN-3-OL, 3,7-

DIMETIL-OKTA-1,6-DIÉN-3-IL ACETÁT, METIL-KLÓR-IZOTIAZOLINON, METIL-IZOTIAZOLINON: Allergiás 

reakciót válthat ki. 

 

Légfrissítő. Ne permetezze közvetlenül élelmiszerre vagy nyílt lángba. Ne permetezze saját maga vagy mások 
irányába. Hűvös, napfénytől védett helyen tartandó. Illatérzékenységben szenvedő személyek a terméket óvatosan 
használják. A légfrissítők nem helyettesítik a jó higiéniai gyakorlatot. A Sutter Professional nem felelős a termékek 
nem rendeltetésszerű használatából eredő semmilyen kárért. Kizárólag professzionális felhasználásra.  
Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll. 

 

Kód Kiszerelés Mennyiség Paletta 

5716 ml 750 12 11x3=33 

 
 
 
 

ESSENCE SUMMER 
 

FIGYELMEZTETÉSEK 


