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KOZMETIKA
Sprchový gél s olejom ylang-ylang,
kvetmi jazmínu, koriandrom,
pomarančom, s jemnou vôňou škorice
balenie: 300 ml a 10 000 ml
Jemný sprchový gél jemne čistí a ponecháva
pokožku jemnú a regenerovanú. Zmes
organických extraktov a éterických olejov vyživuje
a hydratuje pokožku. Organický extrakt jazmínu
omladzuje pokožku, zatiaľ čo kvetinové a
korenené tóny ylang ylang, koriandra a
pomaranča pomôže s relaxačným kúpeľom.
Zloženie: AQUA, COCO-glukozid (kokosový, kukuričný, zemiakový /
čistič), nátrium-COCO-sulfát (kokos / čistič), betaín (aminokyseliny
repa / vyhladzovania), dihydrát kokoamfodiacetát (kokos / čistič),
glycerín (rastlinný / zvlhčovač), OLEA europaea výťažok z listov *
(olivový list / anti-skupinu), Jasminum liečivý FLOWER EXTRACT *
(jazmín / vyhladzovanie, regeneračné), škorica zeylanicum silicou *
(škorica / stimulant), Cananga odorata FLOWER OIL * (ylang-ylang /
revitalizácie), koriander OVOCIE olej (koriander / regenerácia),
Citrus sinensis PEEL olej vyjadrí (oranžová / tónovanie) panthenol
(provitamín B5 / posilňujúce), glyceryl monooleát (olej /
zmäkčovadlo), tokoferylacetát (zelenina, vitamín E / antioxidant),
tetrasodný glutamátovej diacetát ( cukry / antioxidant), mliečna
kyselina (cukrová trstina regulátor / pH),Chlorid sodný (soľ
potraviny / zahusťovadlo), benzoan sodný (konzervačný prostriedok),
sorban draselný (prírodný konzervačný prostriedok), limonén **, **
LINALOOL.

Sprchový gél a šampón s esenciálnym
olejom z pomaranča a mäty
balenie: 300 ml a 10 000 ml
Revitalizujúci ,ideálny pre telo a vlasy. Chráni
pokožku pred dehydratáciou , vôňa esenciálnych
olejov z mäty , mandarínky, citrónu a pomaranča
zanecháva pocit sviežosti. Kombinácia zložiek má
povzbudzujúci a osviežujúci účinok
Zloženie:AQUA, COCO-glukozid (kokosový, kukuričný, zemiakový /

čistič), nátrium-COCO-sulfát (kokos / čistič), betaín (aminokyseliny
repa / klimatizácia), dihydrát kokoamfodiacetát (kokos / čistič),
glycerín (rastlinný / zvlhčovač), inulín (koreň čakanky / detangling),
Olea Europaea výťažok z listov * (olivový list / anti-skupinu), Mentha
arvensis silicou * (mäta / povzbudzujúce, osviežujúce), Citrus limon
PEEL OIL * (citrón / čistenie), citrus NOBILIS PEEL olej * (Mandarin /
revitalizácia), Citrus sinensis PEEL olej vyjadrí (oranžový /
tónovanie), panthenol (provitamín B5 / posilňujúce), glyceryloleát
(olej / zvláčňujúci), tokoferylacetát (zelenina, vitamín E /
antioxidant), tetrasodný glutamát diacetát (cukor / antioxidant),
mliečna kyselina (cukrová trstina regulátor / pH), chlorid sodný
(strava / zahusťovadlo) soľ,SODIUM BENZOATE (konzervačná látka na
báze potravín), SODIČ NÁTEROVÝ (prírodný konzervačný prostriedok),
LIMONENE **

Šampón na denné použitie
s pšeničným proteínom a pomarančom
balenie: 300 ml a 10 000 ml
Extra jemný šampón na každodenné použitie,
ideálny pre celú rodinu.
Špeciálne vyvinutý na zachovanie fyziologickej
rovnováhy vlasov, ktoré zabezpečujú účinné
čistenie. Organický extrakt z nechtíka a
pomaranča chráni, obnovuje a posilňuje pokožku
hlavy
Zloženie AQUA, COCO-glukozid (kokosový, kukuričný, zemiakový /
čistič), nátrium-COCO-sulfát (kokos / čistič), betaín (aminokyseliny
repa / klimatizácia), dihydrát kokoamfodiacetát (kokos / čistič),
inulín (čakanka / detangling koreň) , Olea Europaea výťažok z listov *
(olivový list / anti-skupinu), Citrus aurantium Amara Voda kvetinová *
(horký pomaranč / mäknutie), citrus NOBILIS PEEL OIL * (mandarín /
revitalizácia), Calendula officinalis FLOWER EXTRACT * (nechtík /
upokojujúce), citrus sinensis PEEL olej vyjadrí (oranžový / čistiace),
Cananga odorata FLOWER olej (ylang-ylang / tónovanie), panthenol
(provitamín B5 / posilňujúce), glyceryloleát (olej / zvláčňujúci),
tokoferylacetát (zelenina, vitamín E / antioxidant), glycerín
( zelenina / zvlhčovač), tetrasodný glutamát diacetát (cukor /
antioxidant)Lactic kyselina (cukrová trstina / regulátor pH), chlorid
sodný (jedlá soľ / zahusťovadlo), benzoan sodný (konzervačný
prostriedok), sorban draselný (prírodný konzervačný prostriedok),
limonén **, ** LINALOOL.

Šampón pre mastné vlasy s esenciálnym
olejom zo šalvie a bergamotu
balenie: 300 ml a 10 000 ml
šampón určený špeciálne pre mastné vlasy. Zmes
extraktov zo šalvie, bergamotu a rozmarínu účinne
pomáhajú regulovať tvorbu kožného mazu na
pokožke hlavy , čisteniu vlasov
Zloženie AQUA, COCO-glukozid (kokosový, kukuričný, zemiakový /
čistič), nátrium-COCO-sulfát (kokos / čistič), betaín (aminokyseliny
repa / klimatizácia), dihydrát kokoamfodiacetát (kokos / čistič),
inulín (čakanka / detangling koreň) , Olea Europaea výťažok z listov *
(olivový list / anti-skupinu), rozmarínu výťažok z listov * (rozmarín /
kožný tuk-normalizovanie), Citrus aurantium bergamia OVOCIE OIL *
(bergamot / dermo-čistenie), šalvia olej * (šalvia / posilňovač) ,
Citrus sinensis PEEL olej vyjadrí (oranžový / tónovanie), panthenol
(provitamín B5 / posilňujúce), glyceryloleát (olej / zvláčňujúci),
tokoferol acetát (zelenina, vitamín E / antioxidant), glycerín
(rastlinný / zvlhčovač), tetrasodný glutamát diacetát ( cukry /
antioxidant), LAKTICKÁ KYSELINA (trstinový cukor / regulátor
pH),Chlorid sodný (soľ potraviny / zahusťovadlo), benzoan sodný
(konzervačný prostriedok), sorban draselný (prírodný konzervačný
prostriedok), limonén **, ** LINALOOL

Šampón na suché a farbené vlasy
s esenciálnym olejom zo slnečnice
a pelargónie
balenie: 300 ml a 10 000 ml
Jemný šampón špeciálne určený na suché alebo
farbené vlasy. Slnečnicové výťažky chránia a
tonizujú , ryžové proteíny vyživujú, zjemňujú a
dodávajú lesk vlasom. Vďaka organickým
esenciálnym olejom ylang ylang a pelargónie je
veľmi jemný a ideálny na každodenné použitie
Zloženie:AQUA, COCO-glukozid (kokosový, kukuričný, zemiakový /
čistič), nátrium-COCO-sulfát (kokos / čistič), betaín (aminokyseliny
repa / klimatizácia), dihydrát kokoamfodiacetát (kokos / čistič),
glycerín (rastlinný / zvlhčovač), inulín (koreň čakanky / detangling),
Olea Europaea výťažok z listov * (olivový list / anti-skupinu),
Pelargonium graveolens OIL * (Geranium / nutrientov ochranný),
hydrolyzovaného ryžového proteínu (ryžový proteín / anti-kader),
Helianthus annus jadierok (ceramid slnečnica / reštrukturalizácia)
panthenol (provitamín B5 / posilňujúce), Citrus medica VULGARIS
PEEL olej (céder / čistenie), Cananga odorata FLOWER olej (ylangylang / tónovanie), decyl glukozid (kokosový, kukuričný, zemiakový /
emulgátor), glyceryloleát ( oleje / zvláčňujúce látky),
tokoferylacetát (zelenina, vitamín E / antioxidant)Tetrasodný
glutamátu diacetát (cukry / antioxidant), mliečna kyselina (cukrová
trstina / regulátor pH), chlorid sodný (jedlá soľ / zahusťovadlo),
benzoan sodný (konzervačný prostriedok), sorban draselný (prírodný
konzervačný prostriedok), limonén **, * LINALOOL *.

Šampón proti lupinám
balenie: 300 ml a 10 000 ml
Osviežujúci šampón s vyváženou zmesou
tymiánu, mäty, rozmarínu a škorice, ktoré
pomáhajú čistiť a obnoviť rovnováhu pokožky
hlavy a pôsobia proti tvorbe lupín. Špeciálne
zloženie rastlinných výťažkov zmierňuje svrbenie,
takže vlasy sú jemné a lesklé
Zloženie: AQUA, COCO-glukozid (kokosový, kukuričný, zemiakový /
čistič), nátrium-COCO-sulfát (kokos / čistič), betaín (aminokyseliny
repa / klimatizácia), dihydrát kokoamfodiacetát (kokos / čistič),
inulín (čakanka / detangling koreň) , Olea Europaea výťažok z listov *
(olivový list / anti-skupinu), kapucínky liečivý extrakt (kapucínka /
dermo-čistenie), Thymus vulgaris (tymián / antibakteriálne),
rozmarínu výťažok z listov (rozmarín / kožný tuk-normalizovanie),
Origanum vulgare výťažok z listov (oregano / antibakteriálne,
ochranný), Mentha piperita výťažok z listov (mäta / proti svrbeniu),
Lavandula angustifolia FLOWER extrakt (levanduľa / antibakteriálne),
Goldenseal extrakt koreňa (Goldenseal / antiseptikum), Citrus limon
PEEL extrakt (citrón / tónovanie), Cinnamomum zeylanicum extrakt z
kôry (škorica / antibakteriálne)Citrus sinensis PEEL olej vyjadrí
(oranžový / tónovanie), panthenol (provitamín B5 / posilňujúce),
glyceryloleát (olej / zvláčňujúci), tokoferol acetát (zelenina, vitamín
E / antioxidant), glycerín (rastlinný / zvlhčovač), tetrasodný
glutamát diacetát (cukry / antioxidant), mliečna kyselina (cukrová
trstina / regulátor pH), chlorid sodný (soľ potraviny / zahusťovadlo),
benzoan sodný (konzervačná potravina), sorban draselný (prírodný
konzervačný prostriedok), alkohol (zrno / konzervačné zelenina),
LINALOOL ** ,Chlorid sodný (soľ potraviny / zahusťovadlo), benzoan
sodný (konzervačný prostriedok), sorban draselný (prírodný
konzervačný prostriedok), alkohol (zrno / konzervačné zelenina),
LINALOOL **.Chlorid sodný (soľ potraviny / zahusťovadlo), benzoan
sodný (konzervačný prostriedok), sorban draselný (prírodný
konzervačný prostriedok), alkohol (zrno / konzervačné zelenina),
LINALOOL **

Intímne mydlo
balenie: 300 ml a 10 000 ml
Jemné a úplne biologicky odbúrateľnné mydlo na
osobnú hygienu s neutrálnym pH.
prostredí. Organické výťažky a esenciálne oleje z
čajovníka a eukalyptu zaručujú antibakteriálny
účinok, ktoré zanechávajú osviežujúci a
upokojujúci pocit
Zloženie: AQUA, COCO-glukozid (kokosový, kukuričný,
zemiakový / čistič), nátrium-COCO-sulfát (kokos / čistič), glycerín
(rastlinný / zvlhčovač), betaín (aminokyseliny repa / ochrannej
sliznice), dihydrát kokoamfodiacetát (kokos / detergent) , Olea
Europaea výťažok z listov * (olivový list / anti-skupinu), slez
sylvestris flower / výťažok z listov * (lila / upokojujúce), Eucalyptus
globulus silicou * (eukalyptus / osviežujúce, antibakteriálne),
Cananga odorata fLOWER OIL * (ylang-ylang / tónovanie ), Melaleuca
alternifolia silicou (tea tree / antibakteriálne) panthenol (provitamín
B5 / zvlhčovač), glyceryl monooleát (olej / zmäkčovadlo),
tokoferylacetát (zelenina, vitamín E / antioxidant), tetrasodný
glutamát diacetát (cukor / antioxidant), mliečna ACID (trstinový
cukor / regulátor pH), SODIUM CHLORID (potravinová soľ /
zahusťovadlo),SODIUM BENZOATE (konzervačný prostriedok na jedlo),
SODÁT NÁTEROVÝ (prírodný konzervačný prostriedok), LINALOOL **.

Jemné mydlo na ruky a tvár s esenciálnym
olejom z levandule
balenie: 300 ml a 10 000 ml
Jemné a biologicky odbúrateľné tekuté mydlo na
ruky a tvár s hydratačnými a ochrannými
vlastnosťami.
Vhodný pre všetky typy pleti, špeciálne zloženie
chráni pokožku pred starnutím a vonkajšími
vplyvmi, takže pokožka je jemná a, obnovuje
prirodzenú jemnosť pokožky a zanecháva
príjemnú vôňu vďaka esenciálynm olejom z
levandule, citrónu a oleju ylang-ylang.
Zloženie: AQUA, COCO-glukozid (kokosový, kukuričný,
zemiakový / čistič), nátrium-COCO-sulfát (kokos / čistič), glycerín
(rastlinný / zvlhčovač), betaín (aminokyseliny repa / zvlhčujúci,
vyhladzovanie), dihydrát kokoamfodiacetát (kokos / detergent) ,
Olea Europaea výťažok z listov * (olivový list / anti-skupinu), Cananga
odorata FLOWER OIL * (ylang-ylang / tónovanie), Lavandula hybrida
OIL * (levanduľa / antiseptikum), Citrus limon PEEL OIL * (citrón /
regenerácia) panthenol (provitamín B5 / posilňujúce), glyceryl
monooleát (olej / zmäkčovadlo), tokoferylacetát (zelenina, vitamín E
/ antioxidant), tetrasodný glutamát diacetát (cukor / antioxidant),
mliečna kyselina (cukrová trstina / regulátor pH), chlorid sodný
(kuchynská soľ / zahusťovadlo), benzoan sodný (konzervačný
prostriedok), sorbát draselný (prírodný konzervačný prostriedok),
limonen **Linalool **

Sprchový gél a šampón z ovsených otrúb
a ryže
balenie: 300 ml a 10 000 ml
Jemný a vyživujúci pre telo a vlasy ideálny pre
citlivú pokožku, bez parfémov, vyvážené výťažky
z medovky ovsených otrúb a ryže majú
upokojujúce a zvláčňujúce účinky.
Zloženie: AQUA, COCO-glukozid (kokosový, kukuričný,
zemiakový / čistič), nátrium-COCO-sulfát (kokos / čistič), betaín
(aminokyseliny repa / klimatizácia), dihydrát kokoamfodiacetát
(kokos / čistič), Olea Europaea výťažok z listov * (listy olivový / antiskupinu), mučenky inkarnovala Flower EXTRACT * (mučenky /
upokojujúce), medovka OFFICINALIS výťažok z listov * (Melissa /
protektívne), Avena sativa BRAN EXTRACT * (ovos / upokojujúce),
hydrolyzovaného ryžového proteínu (ryža / živiny), glyceryloleát
( oleje / zvláčňujúce látky), tokoferylacetát (zelenina, vitamín E /
antioxidant), glycerín (rastlinný / zvlhčovač), tetrasodný glutamát
diacetát (cukor / antioxidant), mliečna kyselina (cukrová trstina /
regulátor pH), chlorid sodný (kuchynská soľ / zahusťovadlo), benzoan
sodný (konzervačný prostriedok), sorban draselný (prírodný
konzervačný prostriedok). <

Hydratujúci olej pre citlivú pokožku s
olivovým olejom a avokádom
balenie: 300 ml a 10 000 ml
- vhodný pre citlivú pokožku, poskytuje pružnosť,
zjemňuje, upokojuje a chráni pokožku tela a hlavy,
bez esenciálnych olejov a parfémov, zložený z
organických výťažkov z harmančeka, nechtíka,
olivového, jojobového a avokádového oleja.
Použitie:
bábätká – niekoľko kvapiek do kúpeľa alebo naneste na
pokožku po kúpaní,
dospelí:
peeling – zmiešať so soľou alebo cukrom
a jemne masírovať na pokožke,
depilácia- vhodný na odstránenie vosku po depilácii,
make-up – vhodný na odstránenie make-upu
kondicionér – 1-2 kvapky na vlhké vlasy
Zloženie: Helianthus annuus olej (slnečnicový / živiny), Isoamyl
glycerol (repa / zmäkčovadlo), Olea Europaea OVOCIE OIL * (olej /
ochranné, proti starnutiu), Simmondsia chinensis olej * (jojobového /
protektívne), PERSEA rád, olej * (avokádo / tónovanie, proti
starnutiu), Argania spinosa jadrového oleja * (arganový / elasticita),
Chamomilla recutita FLOWER EXTRACT * (harmanček / upokojujúce),
Calendula officinalis FLOWER EXTRACT * (nechtík / proti
podráždeniu), tokoferol (zelenina, vitamín E / antioxidant),
skorbylpalmitát (C / antioxidant vitamín), lecitín (sójové bôby /
elasticita), Isoamyl Koko (kokos / zmäkčovadlo).

Sprchový gél pre deti s mandarínkou
balenie: 300 ml a 10 000 ml
Extra jemný sprchový gél pre deti. Jemne čistí,
vyživuje a udržuje prirodzené pH pokožky. Vďaka
organickým výťažkom z, lípy a ryžových bielkovín
zostáva pokožka detí jemná a hydratovaná,
pokožku. Esenciálne oleje z ylang ylang a
mandarínky poskytujú relaxačný kúpeľ.
Zloženie:AQUA, COCOGLUCOSIDE (kokosový, kukuričný,
zemiakový / čistič), nátrium-COCO-sulfát (kokos / čistič), betaín
(aminokyseliny repa / vyhladzovania), dihydrát kokoamfodiacetát
(kokos / čistič), Olea Europaea výťažok z listov * (olivový list /
ochranný), lipa srdcovitá fLOWER EXTRACT * (vápno / mäknutie), slez
sylvestris flower / výťažok z listov * (lila / upokojujúce), citrus
NOBILIS PEEL OIL * (mandarín / chladenie), Cananga odorata fLOWER
OIL * (ylang-ylang / povzbudzujúce) hydrolyzovaného ryžového
proteínu (ryža / zvlhčovač), glyceryl monooleát (olej /
zmäkčovadlo), tokoferylacetát (zelenina, vitamín E / antioxidant),
glycerín (rastlinný / zvlhčovač), tetrasodný glutamát diacetát
(cukor / antioxidant), mliečna kyselina (cukrová trstina / pH
regulátor), chlorid sodný (soľ potraviny / zahusťovadlo), benzoan
sodný (konzervačný prostriedok),NÁTEROVÝ SORBÁT (prírodný
konzervačný prostriedok), LIMONENE *

Šampón pre deti s grapefruitom
balenie: 300 ml a 10 000 ml
Extra jemný šampón pre deti. Extrakt z
harmančeka má upokojujúci účinok na pokožku
hlavy, zatiaľ čo ryžový proteín vyživuje a
regeneruje krehké a lámavé vlasy. Šampón má
jemnú citrusovú vôňu s kvetinovými tónmi
získanými z vyváženej zmesi organického
grapefruitu a ylang- ylangu.

Zloženie: AQUA, COCO-glukozid (kokosový, kukuričný, zemiakový
/ čistič), nátrium-COCO-sulfát (kokos / čistič), betaín (aminokyseliny
repa / klimatizácia), dihydrát kokoamfodiacetát (kokos / čistič),
glycerín (rastlinný / zvlhčovač), inulín (koreň čakanky / detangling),
Olea Europaea výťažok z listov * (olivový / ochranný listy),
Chamomilla recutita FLOWER EXTRACT * (harmanček / upokojujúce),
Citrus grandis PEEL OIL * (grapefruit / čistenie), Cananga odorata
FLOWER OIL * (ylang ylang / tónovanie), hydrolyzovaného ryžového
proteínu (ryža / zvlhčujúci, ochranný) panthenol (provitamín B5 /
posilňujúce), glyceryl monooleát (olej / zmäkčovadlo),
tokoferylacetát (zelenina, vitamín E / antioxidant), tetrasodný
glutamát diacetát (cukor / antioxidant ), mliečna kyselina (cukrová
trstina regulátor / pH), chlorid sodný (jedlá soľ /
zahusťovadlo),SODIUM BENZOATE (konzervačná látka na báze
potravín), SODIČ NÁTEROVÝ (prírodný konzervačný prostriedok),
LIMONENE *

.

Tuhé mydlo na ruky a tvár
balenie: 140 g

tuhé mydlo z levandule a olivového oleja,
hydratuje a zjemňuje pokožku, ideálny na ruky ,
tvár a celé telo , na odstránenie make-upu, ako
mydlo na holenie

všetky kozmetické produkty zn. BIOLU obsahujú OLIVÆRIS® bohatý na komplex
polyfenolov, získaných z čerstvých listov toskánskych
olivovníkov.
Polyfenoly sú pre naše telo veľmi dôležité z dôvodu ich vynikajúcich antioxidantov
Pomáha udržovať prirodzenú krásu pleti a vlasov vďaka voľným radikálom.

nasledujú produkty pre domácnosť

PRODUKTY PRE DOMÁCNOSŤ

Prostriedok na ručné umývanie riadu
s esenciálnym olejom z pomaranča
balenie: 1000 ml a 20 000 ml
neutrálny čistiaci prostriedok na umývanie
riadu. Odstraňuje mastnotu, nepoškodzuje vašu
pokožku s vôňou pomaranča z EKOpoľnohospodárstva

Prostriedok na riad do umývačky riadu
balenie: 1000 ml a 20 000 ml
Gél na umývanie riadu odstraňuje mastnotu a
nezanecháva zvyšky na povrchu riadov a
pohárov.. Ponecháva príjemnú citrusovú vôňu v
umývačke riadu.

Univerzálny odmasťovač s vôňou
pomaranča
balenie: 1000 ml a 20 000 ml
Univerzálny odmasťovač s esenciálnym olejom z
pomaranča z ekologického
poľnohospodárstva. Odstraňuje všetky druhy
nečistôt a pôsobí okamžite. Vhodný pre všetky
kuchynské povrchy, dlaždice, sanitárnu keramiku,
sklo a nábytok

Prostriedok na podlahy s vôňou eukalyptu
balenie: 1000 ml a 20 000 ml
Jemný, efektívny a neagresívny čistiaci
prostriedoks esenciálnym olejom z eukalyptu
z ekologického poľnohospodárstva. Zanecháva
príjemnú vôňu a je vhodný pre všetky typy podláh:
keramika, terakota, parkety, laminát, linoleum,
mramor a žula

Prostriedok na pranie s esenciálnym
olejom z citróna
balenie: 1000 ml a 20 000 ml
gél na pranie na biele alebo farebné
oblečenie. Jemne voňavý citrónový esenciálny olej
z ekologického poľnohospodárstva. Zaručuje
bezchybne čisté pranie v práčke alebo ručné
pranie aj pri nízkych teplotách, odolný voči
plsteniu, bez enzýmov

Prostriedok na pranie s esenciálnym
olejom z pomaranča
balenie: 1000 ml a 20 000 ml
gél na pranie na biele alebo farebné
oblečenie. Jemná vôňa s esenciálnym olejom z
pomarančového kvetu z ekologického
poľnohospodárstva. Zaručuje bezchybne čisté,
prádlo aj pri nízkych teplotách, neobsahuje
optické zjasňovače a silikóny, nedráždi pokožku,
pri chladnom počasí môže zhustnúť a zmeniť
farbu, ale ostáva rovnako účinný.

Prací prostriedok s esenciálnym olejom
z levandule
balenie: 1000 ml a 20 000 ml
Neutrálny gél na pranie jemnej bielizne, na vlnu,
kašmír, hodváb a ľan. Voňavý levanduľový
esenciálny olej z ekologického
poľnohospodárstva. Vhodné na pranie jemného
detského oblečenia.

Aviváž s esenciálnym olejom z
damascénskej ruže
balenie: 1000 ml a 20 000 ml
aviáž a voda do žehličky s príjemnou vôňou ruží,
vhodný aj pre ľudí s citlivou pokožkou

Talblety SOĽ do umývačky
riadu
balenie: 500 g a 15 000 g
Soľové tablety do umývačky
riadu regenerujú živice, ktoré
čistia vodu, takže je bez obsahu
vápnika a horčíka, ponecháva
vždy sviežu vôňu, neobsahuje
ťažké kovy

Kyselina citrónová
zmäkčovač
balenie: 450 g a 15 000 g
Viacúčelový produkt. Leštiaci
prostriedok, zmäkčovač,
odstraňuje vodný kameň.
Nezanecháva zvyšky na
povrchoch, neobsahuje silikóny
a povrchovo aktívne látky,
vhodný na odstránenie vodného
kameňa v práčkach a
umývačkách riadu,

aňovač škvŕn
balenie: 550 g a 15 000 g
prostriedok na odstránenie
škvŕn, bielidlo na báze
peroxouhličitanu sodného. Čistí,
bieli a odstraňuje škvrny už pri
teplote 30 ° C pre biele a
farebné prádlo, nespôsobuje
škvrnitosť, vhodný aj ako
dezifekcia všetkých povrchov v
domácnosti.

Marseilleské vločky
balenie: 350 g a 8 000 g
mydlo na odstraňovanie
odolných škvŕn a bielenie s
príjemnou vôňou citrónu vhodný
do práčky alebo na ručné pranie,
nevytvára biele škvrny na
oblečení, odmasťuje.

Marseillské mydlo
balenie: 140g
Je ideálny na umývanie rúk alebo odstránenie
odolnýc škvŕn, výborne odmasťuje. Vlastnosti
talianskeho organického extra panenského
olivového oleja chránia vaše ruky a sú šetrné k
pokožke, ručne rezané mydlo.

