Pyykinpesuun.
Erityisen sopiva
allergiselle, kutiavalle ja
atooppiselle iholle sekä
lasten ja vauvojen vaatteille.
Ei sisällä väriaineita eikä
säilöntäaineita.

TEHOKAS

EDULLINEN

ZEOLIITITON
TURVALLINEN

HAJUSTEETON

ALLEGRO

Sinulle

Allegro Pyykinpesuaineilla
tehokasta puhtautta koko
perheelle ilman ihoärsytystä

10 hyvää syytä valita ALLEGRO:
- pesee pyykin ihanan puhtaaksi
- poistaa ikävät tahrat tehokkaasti
- ei aiheuta ärsytystä iholla tai hengitysteissä
- ei haalista kirjopyykin värejä
- ei sisällä hajusteita
- ei muuta mustia vaatteita harmaiksi
- ei aiheuta homeenhajua pesukoneeseen
- ei sisällä zeoliittia, väri- tai säilöntäaineita
- on riittoisaa ja edullista
- huuhtoutuu hyvin ja pyykki on pehmeää

ALLEGRO

Plus

Ehdottomasti suosituin
pyykinpesuaineemme

ME TIEDÄMME SINUN TARPEESI
Olemme valmistaneet sinulle
erittäin korkealaatuisia, ympäristölle
vähemmän haitallisia pesuaineita,
jotka pesevät tehokkaasti eivätkä
aiheuta käyttäjilleen terveyshaittoja.
Tavoitteenamme on näin vähentää
ympäristöstä ihon kautta elimistöön
imeytyvien kemikaalien määrää ja
näin vähentää ja helpottaa ihmisten
allergioita.

sisältää arvokkaita entsyymejä,
joiden pesuteho on loistava.
Tästä syystä ALLEGRO Plus on
käytössä riittoisin ja edullisin.
Annostele 40% vähemmän kuin
tavallista pyykinpesuainetta.
3-5 kg koneelliseen riittää siis vain
0,3-0,5 dl ALLEGRO Plus pesuainetta.
Allegron jatkuva käyttö pitää pesukoneesi puhtaana ja hajuttomana.
8kg ALLEGRO Plus pakkaus sisältää:
- koneenpuhdistajaa
100g
- pesuntehostajaa
250g
- ALLEGRO Plus 8 kg
pyykinpesuainetta

Kysyimme asiakkailtamme Allegron käyttökokemuksia.
81% vastanneista kertoi, että Allegro on auttanut iho-oireisiin.1)
81% vastanneista kirjoitti, että Allegro on helpottanut hajusteongelmia.2)

Allegro auttaa iho-ongelmissa
* Perheen atoopikot kärsivät aikaisemmin
jatkuvasti ihon kutinasta vaatteiden riisumisen
jälkeen. Se murhe poistui, kun siirryimme, kokonaan Allegroon.
Paula, atoopikkoperheen äiti, Varsinais-Suomi

Säästää pesukonetta, pienempi määrä pesuainetta riittää
* Vaatteista tulee oikeasti hyvin puhtaita eivätkä
tuoksu hajusteelle. Koska vesi alueellamme
on kovaa, niin Allegro on pitänyt pesukoneen,
kunnossa ja tehokkaana.
			

Peppe, Uusimaa

* Ei aiheuta iho-ongelmia ja pesukone pysyy
* Perheessä urheillaan paljon, 4 lasta. Pyykkihyvänä.
		
Anu, Itä-Suomi kone pyörii jatkuvasti. Allegroa käytämme, sillä
se pesee pyykit puhtaaksi pienellä määrällä - ei
* Atooppinen iho perheen kolmella henkilöllä,
tarvitse olla koko ajan rahtaamassa kaupasta
hajusteettomuus plussaa. Vaatteet tuoksuvat
pulveria kotiin - ja pesukone EI HAISE.
puhtaalle eikä keinotekoiselle hajusteelle.
		
Sohvi, Itä-Suomi
		
Kirsi, Pohjanmaa
* Pyykki tuoksuu puhtaalta. Ei eri pesuaineita
* Lapsellamme on paha ihottuma, joka pysyy
eriväriselle pyykille. Pesukone pysyy puhtaana.
jokseenkin parempana, kun käytämme Allegroa. Ei iho-ongelmia.
Kaisa, Pohjois-Suomi 			Paula, Satakunta
		
Allegro helpottaa hajusteongelmassa
* Hinta ja laatusuhde paikallaan. Allegro eko on
yksi harvoja pesuaineita, jotka eivät ala yskittämään jo annosteltaessa pyykkiainetta koneeseen.
Liisu-Katriina, Pirkanmaa

* Vaatteet tuoksuvat raikkaalle, ei pesuaineelle.
Vesa, Pohjanmaa

* Pyykit eivät rupea haisemaan kuten zeoliittipohjaisilla pesuaineilla.
Tuomas, Pirkanmaa

* Riittoisa, hajusteeton, pesee
puhtaaksi ja värit pysyvät
kirkkaina.
Paula, Uusimaa

* Pesukone ei ole enää haissut pahalle ja muutenkin pesukone on puhdas. Riittoisa pesuaine,
ei tarvitse jatkuvasti kantaa pyykinpesuainetta
kaupasta. Pyykki on puhdasta ja raikkaan
tuoksuista. Samalla pesuaineella voi pestä sekä
vaalean että värillisen pyykin. Tummassa pyykissä ei ole vaaleita raitoja.
			

Susanna, Itä-Suomi

Pyykistä tulee puhdasta ja pehmeää
* Allegron käytön myötä ei tarvitse
käyttää erikseen huuhteluainetta, jotta pyykistä tulisi
pehmeää.

Maarit, Pohjois-Suomi

* Pesukone pysyy
puhtaana ja pyykki on
pehmeää. Virva, Savo
Allegro käyttäjätutkimus
2013-2015
1) (2564 kpl)
2) (2388 kpl)

ALLEGRO

For You

Olet vihdoin löytänyt pyykinpesuaineen joka
tekee pyykistäsi todella puhdasta ja raikasta!
ALLEGRO ei sisällä zeoliittia, väriaineita tai optisia kirkasteita, valkaisuainetta, säilöntäaineita, vaatteisiin jääviä liukenemattomia, pölyäviä
aineita, tai muita pesukonetta vaurioitavia aineita, jotka aiheuttavat
pahaa hajua pesukoneeseen. MI-vapaa (ei sisällä methylisothiazolinonea).
Pitää pesukoneesi puhtaana ja estää haitallisten pesuainejäämien
kerääntymistä pesukoneesi sisälle. Pesukoneen syttymisvaara vähenee
huomattavasti Allegroa käytettäessä ja se kestää vuosia pidempään.
ALLEGRO saa pyykkisi tuoksumaan vain puhtaalle ja raikkaalle ilman
vahvoja ja haitallisia hajusteaineita.
Zeoliititon, hajusteeton pyykinpesuaine kehitetty herkälle iholle ja
vaikeille tahroille. Valmistettu Suomessa alkuperäisellä reseptillä.

			Lisätietoja: www.allegrosuomi.fi
			
Anu Kiiski p. 050 537 6560
			
Tuotanto, lähettämö p. 044 33 22 200
			info@allegrosuomi.fi
			
Allegro Suomi, Parainen, Finland
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Tilaa omasi jo tänään!
			Jälleenmyyjäsi:
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