
Feel Eco – prostředek na nádobí, ovoce a zeleninu 

Složení: 5 % nebo více, ale méně než 15 %: aniontové 
povrchově aktivní látky; méně než 5 %: amfoterní povrchově 
aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; parfémy, 
SODIUM BENZOATE, LAURYLAMINE 
DIPROPYLENEDIAMINE, BENZISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE. 

Varování. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 
Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné 
brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut 
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: 
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Skladujte v suchu a temnu. Dávkování: 2–3 čajové lžičky na 10 l mycí lázně 

Výrobce: Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav-Poštorná 

Tel: +420 519 306 352, www.feeleco.com 

Hmotnost: 

Feel Eco – prostředek na nádobí, ovoce a zeleninu 

Složení: 5 % nebo více, ale méně než 15 %: aniontové 
povrchově aktivní látky; méně než 5 %: amfoterní povrchově 
aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; parfémy, 
SODIUM BENZOATE, LAURYLAMINE 
DIPROPYLENEDIAMINE, BENZISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE. 

Varování. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 
Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné 
brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: 
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Skladujte v suchu a temnu. Dávkování: 2–3 čajové lžičky na 10 l mycí lázně 

Výrobce: Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav-Poštorná 

Tel: +420 519 306 352, www.feeleco.com 

Hmotnost: 

Feel Eco – prostředek na nádobí, ovoce a zeleninu 

Složení: 5 % nebo více, ale méně než 15 %: aniontové 
povrchově aktivní látky; méně než 5 %: amfoterní povrchově 
aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; parfémy, 
SODIUM BENZOATE, LAURYLAMINE 
DIPROPYLENEDIAMINE, BENZISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE. 

Varování. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 
Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné 
brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut 
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: 
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Skladujte v suchu a temnu. Dávkování: 2–3 čajové lžičky na 10 l mycí lázně 

Výrobce: Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav-Poštorná 

Tel: +420 519 306 352, www.feeleco.com 

Hmotnost: 

Feel Eco – prostředek na nádobí, ovoce a zeleninu 

Složení: 5 % nebo více, ale méně než 15 %: aniontové 
povrchově aktivní látky; méně než 5 %: amfoterní povrchově 
aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; parfémy, 
SODIUM BENZOATE, LAURYLAMINE 
DIPROPYLENEDIAMINE, BENZISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE. 

Varování. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 
Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné 
brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: 
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Skladujte v suchu a temnu. Dávkování: 2–3 čajové lžičky na 10 l mycí lázně 

Výrobce: Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav-Poštorná 

Tel: +420 519 306 352, www.feeleco.com 

Hmotnost: 

Feel Eco – prostředek na nádobí, ovoce a zeleninu 

Složení: 5 % nebo více, ale méně než 15 %: aniontové 
povrchově aktivní látky; méně než 5 %: amfoterní povrchově 
aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; parfémy, 
SODIUM BENZOATE, LAURYLAMINE 
DIPROPYLENEDIAMINE, BENZISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE. 

Varování. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 
Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné 
brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut 
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: 
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Skladujte v suchu a temnu. Dávkování: 2–3 čajové lžičky na 10 l mycí lázně 

Výrobce: Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav-Poštorná 

Tel: +420 519 306 352, www.feeleco.com 

Hmotnost: 

Feel Eco – prostředek na nádobí, ovoce a zeleninu 

Složení: 5 % nebo více, ale méně než 15 %: aniontové 
povrchově aktivní látky; méně než 5 %: amfoterní povrchově 
aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; parfémy, 
SODIUM BENZOATE, LAURYLAMINE 
DIPROPYLENEDIAMINE, BENZISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE. 

Varování. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 
Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné 
brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: 
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Skladujte v suchu a temnu. Dávkování: 2–3 čajové lžičky na 10 l mycí lázně 

Výrobce: Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav-Poštorná 

Tel: +420 519 306 352, www.feeleco.com 

Hmotnost: 

Feel Eco – prostředek na nádobí, ovoce a zeleninu 

Složení: 5 % nebo více, ale méně než 15 %: aniontové 
povrchově aktivní látky; méně než 5 %: amfoterní povrchově 
aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; parfémy, 
SODIUM BENZOATE, LAURYLAMINE 
DIPROPYLENEDIAMINE, BENZISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE. 

Varování. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 
Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné 
brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut 
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: 
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Skladujte v suchu a temnu. Dávkování: 2–3 čajové lžičky na 10 l mycí lázně 

Výrobce: Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav-Poštorná 

Tel: +420 519 306 352, www.feeleco.com 

Hmotnost: 

Feel Eco – prostředek na nádobí, ovoce a zeleninu 

Složení: 5 % nebo více, ale méně než 15 %: aniontové 
povrchově aktivní látky; méně než 5 %: amfoterní povrchově 
aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; parfémy, 
SODIUM BENZOATE, LAURYLAMINE 
DIPROPYLENEDIAMINE, BENZISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE. 

Varování. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 
Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné 
brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: 
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Skladujte v suchu a temnu. Dávkování: 2–3 čajové lžičky na 10 l mycí lázně 

Výrobce: Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav-Poštorná 

Tel: +420 519 306 352, www.feeleco.com 

Hmotnost: 
 


