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 СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ И ЖИРА В СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЧЕНЫХ МАШИНАХ. 
Тройное действие средства Wpro является оптимальным решением для поддержания Вашей бытовой техники в 
идеальном состоянии. Специальная формула предотвращает образование накипи на нагревательном элементе и 
других важных деталях. Очищает жир и удаляет остатки моющих средств даже в труднодоступных местах, 
устраняя неприятные запахи. Мы рекомендуем использвать средство 1 раз в месяц для эффективной работы 
Вашего бытового прибора. Инструкция по использованию: ➊ Высыпать содержимое одного пакетика в 
отделение для моющих средств. ➋ Моющие средства не использовать. ➌ Запустить холостой цикл стирки: 60°C 
без предварительной стирки и мойки. ➍ Рекомендуется использовать 1 раз в месяц. Наличие в составе 
поверхносто-активных веществ может привести к образованию осадка. Встряхнуть перед использованием.

 ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ ТА ОБЕЗЖИРЕННЯ 
ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ПРАЛЬНИХ ТА ПОСУДОМИЙНИХ МАШИН. 
Професійний чистячий засіб Wpro є оптимальним рішенням для підтримки вашої техніки в ідеальному стані. Його 
спеціальна формула ефективно видаляє накип з нагрівального елементу та таких основних компонентів, як 
барабан, труби та насос. Це гарантує захист вашої машини від шкідливих вапняних відкладень, які можуть 
суттєво знизити есплуатаційні характеристики продукту. Засіб очищає жир та залишки миючого засобу навіть з 
важкодоступних та невидимих компонентів приладу та запобігає утворенню неприємних запахів. Ми 
рекомендуємо використовувати один пакетик щомісяця, щоб отримати максимальний ефект: чисті прилади 
дають чистий результат. Інструкція по застосуванню: ➊ Висипати вміст одного пакетика у відділення для 
миючих засобів або безпосередньо у вашу пральну або посудомийну машину. ➋ Не використовувати миючі 
засоби. ➌ Запустити холостий цикл: при температурі 60°С або в режимі інтенсивного циклу без попереднього 
прання. ➍ Рекомендовано до використання 1 раз на місяць або за вимогою приладу (за наявності функції 
оповіщення). Наявність сурфактантів (поверхнево-активних речовин) може призвести до злежування 
препарату. Для відновлення якостей препарату, рекомендовано струсити вміст пакету перед застосуванням.  

 БАРЛЫҚ КІР ЖУҒЫШ ЖƏНЕ ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАЛАРҒА АРНАЛҒАН ƏК ШӨГІНДІСІН 
ЖƏНЕ МАЙДЫ КЕТІРЕТІН ҚҰРАЛ. 
Wpro қатарынан үш əсерлі, əк шөгінділері мен май қалдығын тазалайтын кəсіби құрал құрылғыларыңызды 
мінсіз күйде ұстауға арналған оңтайлы шешім болып табылады. Оның арнайы формуласы қыздырғыш 
элемент пен барабан, түтіктер, сорғы тəрізді маңызды бөліктерге тұрып қалған əк шөгіндісін тиімді 
азайтуға арналған. Бұл машинаның жұмыс тиімділігін төмендететін зиянды əк шөгіндісінен қорғайды.  Бұл 
тіптен құрылғының қол оңай жетпейтін жəне көзге көрінбейтін жерлеріне жиналған май жəне жуғыш зат 
қалдықтарын, жағымсыз иіс пайда болмас үшін тазалайды. Кір жуғыш машинаңыз бен ыдыс жуғыш 
машинаңызды барынша тиімді қолдану үшін ай сайын бір пакетін қолдануды ұсынамыз: таза құрылғылар 
таза нəтиже береді. Пайдалану нұсқаулары: ➊ Пакеттің ішіндегісін үлестіргіш тартпаға немесе кір жуғыш 
немесе ыдыс жуғыш машинаға тура құйыңыз. ➋ Жуғыш зат қоспаңыз. ➌ Алдын ала жуу циклын қолданбай, 
кемінде 60°C градуспен циклды ешбір зат салмай орындаңыз. ➍ Ай сайын немесе құрылғы сигнал 
бергенде (егер бар болса) қайталаңыз. Бетке белсенді əсер ететін заттар формуланы тығыздауы 
мүмкін. Пакетті сілкігеннен кейін өнім əлі де қолдана беруге жарамды.

Средство для удаления накипи и жира   
в стиральных и посудомоечных машинах

Засіб для видалення накипу та жиру   
для будь-яких пральних та посудомийних машин
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RUS - СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ 
И ЖИРА. Предупреждение. Вызывает 

серьезное раздражение глаз. Если 
необходима рекомендация врача, 

возьмите с собой упаковку продукта 
или этикетку. Храните в недоступном для 

детей месте. Носите защитные очки / защиту 
лица. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно 

промойте глаза водой в течение нескольких 
минут. Снимите контактные линзы, если Вы пользуетесь ими и 
это легко сделать. Продолжайте промывание глаз. Если 
раздражение глаз продолжается, обратитесь к врачу. Состав: 
соответствует регламенту ЕС № 648/2004; анионные ПАВ <5%, 
неионогенные ПАВ 5-15%. Импортер: ООО "Вирлпул РУС". C 
вопросами обращаться по адресу: Россия, 127018, г. Москва, 
ул. Двинцев, дом 12, корп. 1. ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ В РФ: 
8-800-100-57-31. UA - АНТИНАКИПІН. Попередження. 
Викликає серйозне подразнення очей. Якщо потрібна 
рекомендація лікаря, візьміть з собою упаковку продукту або 
етикетку. Зберігайте в недоступному для дітей місці. 
Застосовуйте захисні окуляри / засоби захисту обличчя. ПРИ 
ПОПАДАННІ В ОЧІ: обережно промийте очі водою протягом 
декількох хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо Ви їх 
використовуєте, і якщо це легко зробити. Продовжуйте 
промивання очей. Якщо подразнення очей триває, зверніться  
до лікаря. Хімічний склад: відповідає регламенту ЄС № 
648/2004; аніонні сурфактанти < 5%; неіногенні сурфактанти 
від 5 -15%. Термін придатності: див. на упаковці. Телефон 
гарячої лінії: 0800 30 20 30 (за цим номером можна дізнатися 
склад інгредієнтів для медичної допомоги). Виробник: 
Вірлпул ЕМЕА С.п.А. вул. Карло Пізакане, 1, 20016 Перо, Італія
+39 02 837151 | www.whirlpool.eu.  Представництво в Україні 
ТОВ «Вірлпул Україна» 01601, м.Київ, вул.Шовковична,42-44. 
Тел.: 0 800 30 20 30.  KZ - ƏК КЕТІРГІШ. Ескерту. Көзге 
түссе, көзді тітіркендіреді. Дəрігердің көмегі қажет 
болса, өнімнің орамы немесе ақпараттық затбелгісі 
қолыңызда болсын. Балалардың қолы жетпейтін жерде 
ұстаңыз. Қорғау мақсатында көзəйнек пен бетперде 
киіңіз. ЕГЕР КӨЗГЕ ТҮССЕ: Бірнеше минуты бойы 
сумен шайыңыз. Контактілі линзаңыз болса, 
линзаларды алып, шаюды жалғастырыңыз. Егер көз 
тітіркенісі басылмаса: Дəрігермен кеңесіңіз немесе 
дəрігерге көрініңіз. Химиялық құрамы: Ереже: (EC) no. 
648/2004: Aнионбелсенді сурфактанттар < 5%; 
Анионды емес сурфактанттар 5 -15%. Импортшы: 
"ВИРЛПУЛ РУС" ЖIЩ, мекен-жай: Двінтсев көше 12/1 
Бизнес орталығы Двінтсев, ғимарат B, 127018 Мəскеу. 
Байланыс орталығы: 8-800-100-57-31. 
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Рекомендуется использовать 1 раз в месяц / Рекомендовано до використання 1 раз на місяць /
Құрылғыны таза күйінде сақтау үшін, айына бір рет қолданыңыз
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Поврежденный элемент
Пошкоджений нагрівальний елемент

Зақымданған элемент

Чистый элемент
Очищений нагрівальний елемент

Таза элемент

Загрязненная посудомоечная машина
Забруднена посудомийна машина

Лас ыдыс жуғыш машина

Чистая посудомоечная машина
Очищена посудомийна машина

Таза ыдыс жуғыш машина

x 6
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