
 
 

ŚRODEK DO PIELĘGNACJI SKÓRY 

EKOLOGICZNY - ŚRODEK DO PIELĘGNACJO SKÓRY 

Środek do pielęgnacji TUMI to najlepszy sposób, aby produkty ze skóry TUMI wyglądały jak nowe. Jest specjalnie 

opracowany, aby zachować elastyczność i blask torebek, teczek, bagażu i akcesoriów TUMI. 

STOSOWANIE:  
Przed nałożeniem sprawdź trwałość koloru. (Nie stosować na zamsz). Nanieś środek pielęgnujący TUMI Leather 

na miękką ściereczkę lub gąbkę. Wcieraj w skórę za pomocą delikatnych okrągłych ruchów. Użyj czystej, suchej 

szmatki, aby usunąć nadmiar wilgoci.  

SKŁAD:  
Woda, wosk montanowy, wosk pszczeli, wosk carnauba, surfaktant, środki konserwujące 

UWAGA:  
W przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami płukać wodą przez 15 

minut i skontaktować się z lekarzem. Unikaj długiego kontaktu ze skórą. W przypadku wystąpienia podrażnienia 

skóry spłukać wodą i skontaktować się z lekarzem. 

TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI  

 

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA SKÓRY 

EKOLOGICZNY - ŚRODEK DO CZYSZCZENIA SKÓRY 

Środek czyszczący TUMI pomaga zachować świeżość i czystość produktów TUMI ze skóry, nylonu, zamszu i 

mikrowłókien. 

STOSOWANIE:  

Przed nałożeniem sprawdź trwałość koloru. Nałóż niewielką ilość środka czyszczącego na miękką, czystą 

szmatkę. Wcieraj delikatnie ruchami okrężnymi. Używając drugiej czystej szmatki, kontynuuj pocieranie 

okrężnymi ruchami, aby usunąć brud i nadmiar środka do czyszczenia skóry. 

SKŁAD:  

Woda, środek powierzchniowo czynny, Lubrykanty, Izopropanol, Środki konserwujące 

UWAGA:  

W przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami płukać wodą przez 15 

minut i skontaktować się z lekarzem. Unikaj dłuższego kontaktu ze skórą. W przypadku wystąpienia podrażnienia 

skóry spłukać wodą i skontaktować się z lekarzem. 

TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI  

 

ŚRODEK ODŚWIEŻAJĄCY 

EKOLOGICZNY  - ŚRODEK ODŚWIEŻAJĄCY  

Środek odświeżający TUMI jest przeznaczony do odświeżania części wewnętrznych oraz powierzchwni toreb, 

teczek i walizek TUMI 

STOSOWANIE:  

Przed nałożeniem sprawdź trwałość koloru. Spryskaj powierzchnię i usuń nadmiar wilgoci i brudu szmatką. 

Pozostaw do wyschnięcia. 

SKŁAD:  

Woda, dezodorant, środek powierzchniowo czynny, kwasek cytrynowy, Substancja nawilżająca, aromat, środki 

konserwujące 

UWAGA:  

W przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami płukać wodą przez 15 

minut i skontaktować się z lekarzem. Unikaj przedłużonego kontaktu ze skórą. W przypadku wystąpienia 

podrażnienia skóry spłukać wodą i skontaktować się z lekarzem. 

TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI  

 



 
 

 

 

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO TKANIN 

EKOLOGICZNY - ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO TKANIN 

Środek czyszczący TUMI jest przeznaczony do efektywnego czyszczenia tkanin produktów TUMI oraz pomaga  

im zachować nowy wygląd. 

STOSOWANIE:  

Przed nałożeniem sprawdź trwałość koloru. Zetrzyj wszelkie zanieczyszczenia na powierzchni. Miękką białą 

ściereczką pocierać środkiem czyszczącym delikatnymi kolistymi ruchami. Wytrzyj nadmiar wilgoci drugą chudą 

szmatką i pozostaw do całkowitego wyschnięcia na powietrzu. 

SKŁAD:  

Woda, środek powierzchniowo czynny, EDTA, enzym, środek zapachowy, środki konserwujące 

UWAGA:  

W przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać wodą przez 15 

minut i skontaktować się z lekarzem. Unikaj przedłużonego kontaktu ze skórą. W przypadku wystąpienia 

podrażnienia skóry spłukać wodą i skontaktować się z lekarzem. 

TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI  

 

 


