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Cif Pro Formula Toalhitas 
Multiusos Biodegradáveis - 
Com fibras de viscose 100% 
biodegradáveis
Descrição
Cif Pro Formula Toalhitas Multiusos Biodegradáveis são ideais 
para uma limpeza rápida mas poderosa para a maioria das 
superfícies, removendo sujidade visível e invisível. As toalhitas 
multiusos são muito convenientes e são uma solução sempre 
pronta para ajudar na limpeza sem lhe retirar tempo para 
que se dedique ao seu negócio. 
Indicado para interruptores, comandos de televisão, 
maçanetas e caixotes do lixo, com facilidade de serem 
descartadas após uso. Também recomendadas para todas as 
superfícies laváveis tais como cubas, bancadas, fogões, casas 
de banho, sanitários, caixotes de lixo, mesas e cadeiras. 
O substrato das toalhitas não contém plástico e é feito 100% 
de viscose, um material biodegradável e desenhado para 
amolecer, despegar e remover a sujidade de modo rápido  
e eficaz, deixando uma fragrância fresca.

Benefícios
• Toalhitas compostas por material 100% biodegradável
• Higiénicas, convenientes e descartáveis
• Embalagem grande e selável para uso profissional
• Fragrância fresca
• Prontas a usar, ideais para limpezas intermédias  

e utilizáveis em diversas superfícies

Pro Formula 
O SEU GUIA PARA UMA LIMPEZA PROFISSIONAL 
Pro Formula coloca à sua disposição uma gama completa 
de produtos de limpeza com fórmulas profissionais e 
marcas de confiança da Unilever. Esta gama foi desenvolvida 
especificamente para ir ao encontro das necessidades dos 
seus negócios, proporcionando-lhe os resultados excecionais 
de uma limpeza profissional. Descubra no portal Pro Formula 
os materiais online que o irão ajudar a alcançar os mais 
elevados padrões de higiene. 
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Instruções de utilização:  
1. Abrir a embalagem levantando o autocolante protetor até metade e retirar uma ou várias toalhitas.
2. Limpar as superfícies para remover a sujidade. Não necessita de enxaguar.
3. Fechar a embalagem após o uso para evitar que o produto seque.
 
Aplicações
Indicadas para todas as superfícies laváveis tais como cubas, bancadas, fogões, casas de banho, sanitários, caixotes de 
lixo, mesas e cadeiras, assim como interruptores, comandos de televisão, maçanetas e caixotes do lixo, com facilidade 
de serem descartadas após uso. Prontas a usar. Sem necessidade de enxaguar exceto em superfícies em contacto 
com alimentos.

Cif Pro Formula Toalhitas Multiusos Biodegradáveis

Segurança na armazenagem e manuseamento
Armazenar na embalagem de origem, afastado de temperaturas extremas. Ficha de Dados de Segurança disponível a pedido 
de utilizadores profissionais.

Produto: Cif Pro Formula Toalhitas Multiusos Biodegradáveis
Embalagem: 4 x 100pc pH: 5-8

Aparência: Sólido (toalhita empregnada em líquido)

Odor: Fragrância a limão


