BIDONY - Matcha Planet
Opis produktu:
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•
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•
•

objętość 0,7 l
100% szczelności
wysoka jakość
BPA free
dla napojów zimnych, gorących i gazowanych
nie zmieniają kształtu, są bezwonne i bezsmakowe
bidony prawidłowo uszczelnione
mogą być myte w zmywarce oraz kuchence mikrofalowej
pakowane w folię higieniczną
produkt w pełni nadaje się do recyklingu
unikalny produkt wykonany ze specjalnego materiału, opracowany do celów medycznych i
farmaceutycznych

Zalety i właściwości bidonów Matcha Planet
•
•
•
•
•
•
•
•

wszystkie bidony posiadają atest nieszkodliwości dla zdrowia oraz w kontakcie z żywnością
nie zawiera metali ciężkich, ftalanów, plastyfikatorów, bisfenol A = BPA FREE
(* tworzywo polypropylen można użyć do temperatury 80 °C / 0,7l pojemności)
łatwe w utrzymaniu, mogą być myte w zmywarce
posiada atest wyparzenia (np. jak butelki dla niemowląt 100 °C, 5 min)
dopuszczony do stosowania w kuchence mikrofalowej (900 W, 2min)
produkty wykonane z atestowanych materiałów, posiadające certyfikaty EU
wykonane z materiałów opracowanych specjalnie do użytku medycznego i farmaceutycznego
oryginalna butelka wyprodukowana w Republice Czeskiej przez firmą R&B Mědílek s.r.o.
ZDRAVÁ LÁHEV®

Materiał stosowany
Polipropylen* / polietylen, TPE, silikon, farbować Rykolen, LIFOCOLOR. Nie zawiera metali ciężkich, ftalanów,
plastyfikatory, bis fenol A.
Sposób użycia
Przed pierwszym użyciem należy wypłukać bidon wodą pitną. I po każdym kolejnym użyciu umyjcie i wysuszcie
bidon. Bidon posiada system zwany "OPEN / CLOSE". Zamykanie przeciwko przypadkowym otwarciem. Bidony
są odpowiednie dla napojów zimnych o ciepłych, w tym gazowanych.
Recykling
Produkt w pełni nadaje się do recyklingu, nie jest toksyczny, produkt zgodny z dekretem MŽP ČR č.337 / 97 Coll.
Legislatywa
Produkt spełnia wymogi zdrowia wynikających z obowiązujących przepisów prawa, tj. Ministerstwa Zdrowia
Dekret nr. 38/2001 Coll. z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr.
1935/2004 oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr. 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie materiałów i
wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z późniejszymi zmianami.
Zdrowa butelka (R) jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy R&B Mědílek s.r.o.
Producent: R&B Mědílek s.r.o., B. Němcove 371, Žacleř, PSČ 542 01, Czeska Republika.
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