
Naturliga oljor Din vän i 
vardagen

Den vårdande och effektiva 
lösaren som enkelt tar bort 

limrester, nagellack, färg 
och mycket mer…

Med omtanke och vård tar 
Husets lilla mirakellösare bort:

färg och lim på hud
plåster och limrester på hud
nagellack med vårdande effekt för 
naglar
asfalt, olja, tjära på hud  
klister, färg, tejp, smutsfläckar och 
etiketter på föremål

Husets lilla 
mirakellösare

med ett 
grönt hjärta!

Producent: KMI AB, +46 46 70 63 02

Vill du veta mer kan du kontakta:

Husets lilla mirakellösare används på hud 
och föremål. Den är baserad på naturliga 
oljor utan miljö och hälsovådliga 
lösningsmedel.

Den ersätter aceton, bensin och andra 
skadliga lösningsmedel 



Effektiv Vårdande Inga farliga ångor
Denna lilla lösare är ett litet grönt mirakel 
som gör sitt jobb! Utan att kompromissa på 
miljön, löser den snabbt och tar effektivt 
bort limrester och fläckar av sot, färg eller 
tjära på olika jämna ytor. 

Har du saker med gamla klistermärken, 
prislappar, etiketter och klotter så tar 
lösaren enkelt hand om det också. 

Prova förresten polera rostfritt och 
köksgranit med denna lilla lösare så ser du 
ett glansigt resultat. 

Husets lilla mirakellösare är utan skadliga 
lösningsmedel och ger inga andningsbesvär.

Den innehåller nämligen naturliga oljor och 
bryts ned biologiskt. Den är inte heller 
testad på djur.

Husets lilla mirakellösare passar väl ihop med din 
hud, den vårdar dina naglar och tar lätt bort ditt 
nagellack och plåster. 

Även limrester på din hud från plåster tar den 
bort precis som olja, sot, färg eller tjära – med en 
vårdande mjukgörande effekt.

Vill du ta bort fläckar på saker 
eller jämna ytor?

1. Prova spraya på olja, färg, lim, sot 
eller andra fläckar. 
2. Låt verka en liten stund och ta bort. 

Vill du ta bort rester av 
plåstret? Eller kanske lim, olja 
eller färg på hud?

1. Spraya Husets lilla mirakellösare på 
en bomullpad och håll mot huden 
några sekunder.
2. Ta nu bort kvarvarande limrester. 

Vill du ta bort plåster utan 
att det gör ont? 

1. Spraya några gånger på 
plåstret. 
2. Vänta några sekunder.
3. Dra av plåstret. 

Smärtfritt och lätt och du blir mjuk!

Testa alltid på en liten yta först! 
Produkten kan lösa upp vissa plaster, 
målade ytor, fogmassor och  glasfiber.  

Vill du ta bort ditt nagellack?

1. Spraya husets lilla mirakellösare på 
en bomullspad. Håll bomullspaden mot 
den målade nageln ett par sekunder.
2. Ta nu bort nagellacket. 

Har du flera lager nagellack så upprepa 
bara punkt 1 och 2. Husets lilla 
mirakellösare smörjer och vårdar 
samtidigt naglar och nagelband. 
Nytt nagellack fastnar på nageln direkt 
efter användning. 


