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MAGICUS greenTEA

Product description
MAGICUS greenTEA is a room parfume to be used with the MAGICUS scent
and light column. The scent remains suspended in the air for a long time
without beeing overpowering. The fresh scent signalizes order and
cleanliness. The vitalizing and stimulating effect is extraordinary and is
especially suitable for the use in reception areas, in nursing homes and in
stores where customers should be enticed to purchase. The refill is provided
in an aluminium bottle and contains 2.5 liters of room parfume. The bottles
are returned for recycling.

Описание на продукта
MAGICUS greenTEA е парфюм за помещения, който се използва чрез
свободностоящия ароматизатор MAGICUS. Ароматът осигурява
много добро ароматизиране на помещението, като в същото време
не е натрапчив. Ароматът е свеж, оставя приятно усещане за
чистота. Парфюмът е подходящ за рецепции, домове за възрастни
хора и магазини, където клиентите трябва да бъдат насърчавани да
купуват . Консумативът е в алуминиева бутилка и съдържа 2.5
литра парфюм. Бутилката може да се рециклира.

Field of application/use
To be applicated only by vaporizing with the MAGICUS scent and light
column. The installed fan ensures an equal distribution of the scent in the
room, thus creating a pleasant feel-good atmosphere. The room perfum was
evaluated by the IFRA, is not harmful to human health and does not contain
any allergenic substances.

Приложение/области на приложение
Употребата на свободностоящия ароматизатор се осъществява
чрез изпаряване. Чрез вградения вентилатор ароматът се
разпространява равномерно и осигурява приятна атмосфера.
Парфюмът е оценен от IFRA като безвреден за здравето и не
съдържа вещества, причиняващи алергии.

Dosage
-

Дозиране
-

Packaging units
1 piece

Art.-No. 4450900300

Съдържание на опаковката
1 бр.

Арт. № 4450900300

Safety information
When handling chemicals apply standard safety measures. Read product
characteristics before use. Keep away from children.

Инструкция за безопастност
Спазвайте обичайните предпазни мерки при работа с химикали.
Преди употреба винаги четете етикета на продукта. Пазете от
деца.

Storage
Store at room temperature.

Съхранение
Съхранявайте на стайна температура.

References
As a complementary product for smaller rooms or rest rooms we recommend
XIBU senseFRESHAIR (Art.-No. 4110201350).

Референции
Като допълнителен продукт за малки помещения или санитарни
помещения препоръчваме XIBU senseFRESHAIR (Арт. № 4110201350).

Outer carton
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