DIFERENÇA ENTRE OS PRODUTOS LYSOFORM
Lysoform Bruto- Eficaz na Desinfecção de vasos sanitários, lixeiras e
ralos, recomendável o (uso puro) . Possui ação bactericida/ e germes,
que causam doenças, na limpeza domestica em quintais, lavanderias,
paredes, e locais com animais.
Para lavagem de roupas ultilizar
sempre no processo final da lavagem. Não é necessário enxaguar, porem
recomendamos um teste em pequena área escondida do tecido, para
certificar-se que não mancha.
Bruto Plus Suave- As mesmas funções e composição da versão bruta.
Porém possui odor suave, instruções de uso sempre disponíveis no
rotulo do produto.
Lysoform Spray- Eficaz contra mofo, fungos e bactérias, desinfetante
de uso geral com suave aroma de limão.
Para desodorização: De ambientes contaminados, pode ser usado em
bancadas, boxes, latas de lixo, quintais e locais onde vivem animais
domésticos.
Mofo: Elimina os fungos que provocam mau cheiro em armários,
colchões, cortinas, estofados e ambientes em geral.
Tênis e Sapatos- Elimina fungos, bactérias e maus odores. Aplique
somente por dentro do sapato, deixe agir por 10 minutos antes de
calçar.
Atenção sapatos com verniz e couro não recomendamos o uso uma vez que
pode manchar.
Uso Geral- Indicado na higiene de escolas, clubes, veículos de
transportes de passageiros.
Atenção: Não utilize em superfícies enceradas e envernizadas.
Lysoform Primo Plus- Desodorante Corporal
Indicado na eliminação de odores, e higiene
diluído.
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Lysoform Lenços Umedecidos- Indicados na higiene diária, elimina
odores desagradáveis, perfumando a pele. Possui lanolina que hidrata
e amacia a pele e extrato de aloe vera possui poder refrescante.
Atenção: Não recomendamos o uso na limpeza intima.

Permanecemos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos
pelo nosso site www.bombril.com.br ou, se preferir, pelo DDG
0800-707-6161.
Atenciosamente,
Serviço de Atendimento ao Consumidor Bombril

Rod. Anchieta, km 14 - Bairro Rudge Ramos - São Bernardo do Campo – SP - Cep: 09696-000

