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LAVATRICE orchidea & iris
LAUNDRY LICQUID, 1000 ml
prací prostriedok na biele prádlo
- odstraňuje škvrny, zápach
- bez optických zjasňovačov, fosfátov a fosforu
- odstraňuje škvrny, zápach
- bez optických zjasňovačov, fosfátov a fosforu
- nepoužívajte na vlnu a hodváb

COLORATI aloe & lotos
COLOURED LAUNDRY, 1000 ml
prací prostriedok na farebné prádlo
- koncentrovaný
- bezpečný pre farby vďaka zložke organických solí
- odstraňuje zápach a škvrny
- bez optických zjasňovačov, fosfátov a fosforu
- vhodný na bavlnu, bielizeň, konopné a syntetické látky,
- nepoužívajte na vlnu a hodváb

CAPI SCURI
DARK LAUNDRY , 500 ml
prací prostriedok na tmavé prádlo s jemnou vôňou
- konncentrovaný
- bezpečný pre farby
- odstraňuje biele fľaky a zápach
- zmäkčuje vlákna vďaka glycerínu na báze rastlín

BUCATO BABY
BABY LAUNDRY LICQUID , 1000 ml
prací prostriedok pre deti a citlivú pokožku
- odstraňuje škvrny, zápach
- bez optických zjasňovačov, fosfátov a fosforu
- vhodný na bavlnu, bielizeň, konopné a syntetické látky,
- nepoužívajte na vlnu a hodváb

LANA & CASHMERE vanilka
WOOL & CASHMERE , 500 ml
prací prostriedok na vlnu a kašmír s vôňou vanilky
- extra jemný pre vlnu, hodváb, kašmír, angoru
- odstraňuje biele fľaky, pachy, stabilný k farbám ,
- zmäkčuje vlákna vďaka rastlinnému glycerínu

AMMORBIDENTE orchidea & iris
SOFTNER , 500 ml
aviváž s vôňou orchidei a kosatca
- zjemňuje prádlo a bielizeň
- umožňuje ľahké žehlenie
- dlhotrvajúca vôňa
. vhodná pre biele, farebné a jemné prádlo

GEL SMACCHIANTE
LICQUID STAIN REMOVER, 500 ml
odstraňovač škvŕn na prádle
- odstraňuje škvrny ako paradajková omáčka, víno, tráva,
čokoláda, make-up, pot
- výborný na odstránenie švrń na límcoch, manžetách,
na bielizni , na športovom a detskom oblečení
- vhodné na všetky biele a farebné látky,
- nepoužívajte na hodváb , vlnu a kožu

ACIDO CITRICO
CITRIC ACID, 450 g
kyselina citrónová
- prírodná prísada
- zmäkčovač, leštidlo , odvápňovač
- nahradí rad bežných pracích a čistiacich prostriedkov
- rozpúšťa usadeniny vápnika, nahrádza konvenčné leštidlo
- na nepotravinárske použitie, nepoužívajte na mramor

PERCARBONATO
CRYSTAL WHITE STAIN REMOVER , 550 g
kryštáľovo biely odstraňvač škvŕn
- odstraňuje škvrny ako paradajková omáčka,
make-up, víno, tráva, čokoláda, čistí a udržuje bielu
- vynikajúca na športové a detské oblečenie
- odstraňuje nepríjemné pachy a čistí rôzne povrchy
- bez enzýmov a optických zjasňovačov
- vhodný pre všetky biele a farebné látky a rôzne povrchy
- nepoužívajte na jemné predmety, vlnu, hodváb, kožu ,
drevo a parkety

PIATTI
WASHING-UP LICQUID, 500 ml
prípravok na ručné umývanie riadu svieža ovocná vôňa
- koncentrovaný
- čistí, odmasťuje a odstraňuje nečistoty z riadov

LAVASTOVIGLIE GEL
DISHWASHER GEL , 500 ml
gél na riad do umývačky riadu
- extra prírodný odmasťovací a umývací prostriedok na riad

LAVASTOVIGLIE
DISHWASHER POWDER , 500 gr
prípravok na riad do umývačky riadu
- prášok
- rýchlo a ľahko odstraňuje nečistoty, mastnotu
- bez fosfátov a fosforu
- pre dosiahnutie lepších výsledkov pridajte soľ a leštidlo
do umývačky riadu

PAVIMENTI
FLOOR , 1000 ml
čistič na podlahy
- vhodný pre všetky typy podlahových krytín, koncentrát
- chráni a dezinfikuje podlahu vďaka éterickým,
ľanovým a orechovým olejom
- vhodný pre domácnosti s deťmi a zvieratami

SGRASSATORE
DEGREASER, 500 ml
univerzálny odmasťovač a čistič
- odstraňuje nečistoty a mastnotu
- vhodný na všetky povrchy a kuchynské spotrebiče

BAGNO & SANITARI
BATHROOM CLEANER , 500 ml
čistič kúpelní a odstraňovač vodného kameňa
- čistí, odstraňuje, eliminuje škvrny od mydla, zubnej pasty,
- čistí a odstraňuje vodný kameň
- odstraňuje zápach a zanecháva dlhotrvajúcu sviežu vôňu

VETRI & MULTIOSO
GLASS CLEANER, 500 ml
čistiaci prostriedok na sklo, okná, kryštáľ, zrkadiel,
plastových povrchov
- viacúčelový čistiaci prostriedok s olejom z čajovníka

OLIO D´ARANCIA
ORANGE OIL CLEANER, 300 ml
čistiaci prostriedok s rastlinnými prísadami a esenciálnym
olejom z pomaranča , koncentrát
- vhodný na kov, hliník, plasty, chróm, sklo, porcelán, drevo,
tkaniny, bycikle, člny, všetky umývateľné povrchy, koberce
- odstraňuje všetky druhy tuku, olej, decht, vosk, sadze,
olejové farby, lak na nechty, atrament, lepidlo,
- odstraňuje zápach

CREMA LEGNO
WOOD POLISH, 300 ml
organické leštidlo s esenciálnymi olejmi zo škorice a
klinčeka
- čistí, vyživuje, chráni a zvyšuje prirodzený lesk dreva
- zanecháva dlhotrvajúci lesk
- vhodný aj na ldrevený aminát
- antistatické účinky , chráni pred prachom

BRILLANTANTE
leštidlo do umývačky riadu, 300ml
- rýchle účinné sušenie riadu a pohárov
- vďaka obsahu kyseliny citrónovej pôsobí
proti usadeninám vodného kameňa
- nalejte výrobok priamo do určeného
dávkovača a postupujte podľa pokynov
výrobcu umývačky riadu

PRODUKTY SÚ V OBALOCH
Z CUKROVEJ TRSTINY

