
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ



Еволюція Ludwik 

Продукт торгової марки Ludwik з’явився в польських будинках у 1960-х роках.  Він 
швидко став символом чистоти, ефективності та високої якості для споживачів. 
Незважаючи на роки та сильну зовнішню конкуренцію, і сьогодні користується 
популярністю. Довіра, яку споживачі різних країн мають до бренду Ludwik, 
відображається на його численних нагородах та відзнаках протягом багатьох 
років.



НАГОРОДИ



Понад 100 продуктів у асортименті !!!



Ludwik – це цілий ряд продуктів у 
багатьох категоріях побутової хімії

• 5 видів рідин та 6 видів бальзамів для миття посуду
• 2 види засобу для миття посуди PREMIUM
• гіпоалергенний засіб для миття посуди
• 8 видів засобів для посудомийних машин
• 3 види гелів для прання та гель для прання дитячих тканин
• 2 види капсул для прання кольорових та білих речей
• 4 види засобів для чистки скла
• 7 видів чистящого молочка
• 8 видів універсальних засобів
• 5 видів засобів по догляду за підлогою
• 13 різних спеціалізованих засобів чистки
• 2 види засобів для чистки труб
• 2 види плямовивідників для кольорових та білих речей



Рідини та бальзами для миття посуди
500 g, 1000 g, 5000 g.

Бальзами:

• з аргановою олією
• з олією жожоба
• лаванда
• з екстрактом ромашки 
• алоє

Рідини:

• м’ята
• лимон
• персик
• грейпфрут
• зелене яблуко

Почуття свіжості забезпечує композиція ароматів, а ідеальна 
чистота посуду – створює гарний настрій вдома!



Гіпоалергенний засіб для миття посуди
500 g, 1000 g.

Гіпоалергенна рідина Ludwik створена 
для людей з делікатною та чутливою 
шкірою.
Гіпоалергенні властивості підтверджені 
позитивними результатами 
дерматологічних досліджень.Формула
рідини для миття посуду ефективно 
очищає і видаляє жир.
В результаті наші страви є чистими та 
блискучими.

ТОП ПРОДАЖ !!!



Якість, присвячена людям, які цінують
комфорт та ідеальну чистоту!

Ludwik Color ефективні для прання кольової
білизни, запобігають вимиванню кольору з тканин. 
Концентрований засіб чудово відпирає навіть 
сильно забруднені тканини та плями. Після прання 
білизна ідеально чиста та надовго зберігає 
приємний аромат.

10 шт.,15 шт., 22 шт., 32 шт.

Ludwik White ефективні для прання білої білизни, 
запобігають зношенню та пожовтінню тканин. 
Концентрований засіб чудово відпирає навіть 
сильно забруднені тканини та плями. Після прання 
білизна ідеально чиста та надовго зберігає 
приємний аромат.



Гелі для прання 1,5 л

Гель для прання кольорових та білих речей, при температурі 
від 0 до 90  з підсиленою формулою. Ефективний проти всіх 
видів забруднень.  Має антистатичний ефект та приємний 
аромат. Підходить для автоматичного та ручного прання. 
Дозування вказане на упаковці. Стійкі плями полити рідиною 
безпосередньо перед пранням.
Види:
- для білих тканин
- для кольорових тканин
- для делікатних тканин
- для дитячого одягу



Надзвичайно ефективні при видаленні плям з білих і кольорових 
тканин. Завдяки вмісту соди та гранул з активним киснем видаляють 
плями з соків, вин, кави, чаю, кола або чорнила на водній основі. 
Вони покращують ефект порошків і гелів під час замочування, 
попереднього прання та основного прання. Продукція доступна у 
вигляді порошків для білих і кольорових тканин (місткістю 500 г) та у 
вигляді гелю для білих і кольорових тканин (Ємність 1 л).

Плямовивідники



Засоби для чистки

Гель для  чистки туалету Flesz 
для миття унітазів, раковин, 
ванн та кахелю. Ефективно 
усуває забруднення і камінь, 
надає поверхням блиску і 
залишає приємний аромат.
Застосування: нанести засіб на 
очищуючу поверхню, залишити 
на 15 хв, змити водою.
Об’єм 1л.
Види: лимонний, квітковий, 
морський 

Гель для чистки каменю та 
іржі Flesz ефективно очищує 
вапняний наліт, ржавчину, 
жирні плями та мильний 
осад з керамічних, 
нержавіючих, хромованих та 
скляних поверхонь у ванній 
кімнаті та на кухні, 
залишаючи їх чистими та 
блискучими.
Об’єм 500 мл.

Гель і гранули для чистки труб 
Ludwik запобігають засміченню та 
утворенню осаду в трубах, 
усувають неприємні запахи. 
Засоби проникають в трубу навіть 
через стоячу воду, ефективно 
усуваючи навіть дуже сильні 
засмічення в раковинах, 
умивальниках та ваннах. 
Розчиняють в зливах залишки їжі, 
жиру, волосся та інші засмічення.
Об’єм 1л.



Засоби для чистки  мебелі SEGMENT

Засоби для чистки мебелі Segment призначені для догляду за дерев'яними поверхнями
та поверхнями з штучної деревини. Ефективно очищають меблі від пилу, жирних плям
та відбитків пальців. Доглядають за меблями не залишаючи розводів і маючи приємний
аромат.
Види:
- емульсія антистатична, 250 мл
- емульсія універсальна, 250 мл
- спрей для чищення меблів, 400 мл



Засоби для чистки скла

Засіб для чистки скла і глазурованих поверхонь  являє 
собою поєднання традиційної ефективності 'Ludwik' та 
нанотехнологій. Засіб ефективно справляється з 
забрудненнями на склі та керамічних поверхнях. Залишає 
блиск, чистоту та свіжий аромат. Завдяки спеціальним 
складникам бореться з осіданням пари. 
Види:
- анти пар 750 мл
- з алкоголем лимон  750 мл
- з оцтом грейпфрут 750 мл
- нанотехнології зелене яблуко 750 мл

Засіб для чистки камінів. Чудово 
очищає засмолені каміни
і печі з залишками після випічки. 
Розчиняє частинки сажі, смолисті 
речовини і запечений жир. Захищає 
від повторного осідання бруду. 
Об’єм: 500 мл



Порошок для чистки VAST

Порошок для чистки VAST призначений для виведення забруднень, іржі, вапняного 
нальоту з посуду, кухонних та інших поверхонь, плитки. Завдяки дрібній структурі 
діючих компонентів чинить менший, ніж інші засоби, вплив на поверхні та легко 
дозується.
Види:
Універсальний (Лимон-лайм, Біла орхідея, Яблуко-м’ята);
Санітарний (для плитки та сантехніки, аромат Морський бриз).
Вага: 450 г.



Молочко для чистки ванни та кухні

Спрей молочко для кухонних поверхонь з 
цитрусовим ароматом ефективно очищує від 
застарілого жиру та пригорілих залишків їжі, 
Ідеально очищує раковини, столешні, 
мікрохвильові печі, а також іншу кухонну 
техніку. Засіб дуже легкий в застосуванні, треба 
лише нанести на очищуючу поверхню та 
протерти вологою ганчіркою. Активна піна 
гарантує очищення без подряпин та розводів.

Спрей молочко для ванної кімнати ефективно 
очищує від вапняного нальоту, ржавчини за 
залишків мила. Ідеально очищує керамічні, 
хромовані та скляні поверхні, а також поверхні з 
нержавіючої сталі на кухні і у ванній кімнаті, 
залишаючи їх кришталево чистими. Засіб легкий 
в застосуванні: нанести засіб на очищуючу
поверхню та протерти вологою ганчіркою. Засіб 
залишає свіжість та квітковий аромат.

750 мл750 мл

Нагороди



Засоби для чистки

Спрей для знежирення поверхонь - це 
сучасний засіб, активна піна якого 
ефективно очищує жирні забруднення і 
неприємні аромати. Ідеально очищує плити, 
витяжки, духовки, грилі, мікрохвильові печі, 
холодильники, фритюрниці, раковини. Засіб 
легко змивається, не залишає подряпин та 
розводів.
Види: екзотичний фрукт, свіжість

Засіб для чистки душових кабін - це 
поєднання традиційної ефективності 
'Ludwik' та нанотехнологій. Засіб 
ефективно очищує забруднення на 
склі, пластику, кахелі та керамічних 
поверхнях. Залишає блиск, чистоту 
та свіжий аромат.  Банка з тригером 
зручна в застосуванні.

750 мл

750 мл



Засоби для чистки

Засіб для очищення всіх 
видів бруду у ванній 
кімнаті та на кухні. 
Ефективно видаляє 
стійкий бруд, жир і 
відкладення осадового 
каменю. Він має 
відбілюючі властивості.

750 мл

750 мл
750 мл Ефективно видаляє камінь, іржі, 

плями, відкладення води та мила.
Активна піни приклеюється до 
очищених поверхонь, ефективно 
видаляючи домішки, залишаючи їх 
чистими, блискучими та без подряпин.
Ідеально підходить для чищення 
керамічних поверхонь, таких як:
умивальники, ванни, душові піддони, 
унітази та будь-які хромовані, скляні, 
глазурні та нержавіючі поверхні.

Універсальний засіб для 
чистки різноманітних 
поверхонь. Ефективно 
удаляє навіть сильні 
забруднення.



Молочко для чистки

Вага: 300 г, 660 г

Молочко для чистки плит, кахелю, кераміки, 
ванних піддонів та раковин. Підходить для 
прибирання у ванній кімнаті та на кухні. 
Добре очищує емальовані. Ефективно 
очищує застарілий бруд, жир, накип і 
ржавчину. Не пошкоджує поверхні та не 
виїдає колір. Надає свіжості та блиску. 
Завдяки спеціально підібраним компонентам 
засіб безпечний для шкіри рук.
Види: квіткове, лимонне, морське.

Молочко для чистки 
керамічних плит та 
поверхонь. Попереджає 
уворення подряпин та 
надає блиску. 

Молочко для чистки 
виробів з нержавіючої 
сталі та хромованих  
поверхонь. Не залишає 
подряпин та надає блиску. 

Вага: 300 г

Вага: 300 г



Миючі рідини призначені для видалення забруднень з 
усіх типів поверхонь (лаковані, керамічні та 
пластикові). У розведеній формі вони можуть бути 
використані для миття підлоги та стін на кухні або в 
інших приміщеннях, не залишаючи при цьому розводів 
та не потребують змивання. Залишають стійкий 
приємний аромат. У концентрованому вигляді 
ефективно видаляють важкий бруд. Завдяки активним 
молекулам, які під час миття поглинать запахи, 
нейтралізуючи неприємні аромати та наповнює дім 
свіжістю.
Застосування: 3 ковп. засобу розвести в 5л. води.
Види:

- рідина для миття дерев’яних панелей 
- рідина для миття паркету
- універсальна рідина бакінг сода
- універсальна рідина із запахом бузку
- універсальна рідина із марсельським милом
- універсальна рідина з функцією поглинання

запахів домашніх тварин
- універсальна рідина квітка лагуни з 

нейтралізатором неприємних запахів
- універсальна рідина із запахом конвалії

Універсальні миючі засоби та для підлоги



Таблетки для посудомийних машин Ludwik  

Класичні 25 шт., 60 шт., 100 шт.

Все в одному  15 шт.,30 шт., 50 шт., 90 шт., 120 шт.

LUDWIK таблетки до посудомийних машин 
поєднують в собі всі необхідні функції, що 
забезпечують бездоганну чистоту посуду і 
столових приладів. Чистить, надає блиску, 
захищає нержавіючу сталь. 



Додаткові засоби до посудомийних машин

Гель до посудомийних машин. 
Завдяки інноваційній формулі, 
ідеально видаляє всілякі бруди, 
такі як жир, каву, чай та інше. 
Правильно підібрані інгредієнти 
роблять посуд кришталево 
блискучим. Об’єм 750 мл.

Очищувач посудомийної 
машини - ефективно 
видаляє залишок після 
промивання, розчиняє жир, 
кальцій та інші відкладення, 
залишаючи відмінну чистоту. 
Нейтралізує запахи.

Порошок для посудомийних 
машин Ludwik ефективно 
очищує посуд завдяки 
інноваційній формулі POWER 
Booster - Активний кисень. 
Запобігає утворенню нальоту та 
розводів, забезпечує чистоту та 
блиск. Вага 1 кг



Додаткові засоби до посудомийних машин

Сіль для посудомийних машин 
Ludwik пом'якшує воду і 
ефективно бореться з 
утворенням осаду в 
посудомийній машині та на 
посуді. Регулярне застосування
солі забезпечує хорошу роботу 
машини. Вага 1,5 кг.

Ополіскувач для посудомийних 
машин Ludwik  призначений для 
миття і полірування посуду в 
посудомийній машині. Завдяки 
збалансованим інгредієнтам рідина 
ополіскувача ефективно усуває 
розводи і робить ваш посуд чистим 
і блискучим.
Об’єм 500 мл., 750 мл.

Ароматизатор. 
Створює приємний 
запах у вашій 
посудомийній машині



Інноваційні капсули для посудомийних машин.

LUDWIK капсули до посудомийних машин поєднують в собі всі 
необхідні функції, що забезпечують бездоганну чистоту посуду і 
столових приладів. Багатофункціональна капсула LUDWIK 
чистить, надає блиску, захищає нержавіючу сталь від тьмяніння.  
Ludwik All in one капсули дозволяють мити посуд при низьких 
температурах.

Все в одному  10 шт., 25 шт., 40 шт.



Обувна косметика BUWI

Крем для взуття Premiere BUWI містить натуральний бджолиний віск
для дбайливого догляду за взуттям, а барвники оновлюють
його колір. Додавання ланоліну формує захист від вологи, а
спеціально підібрані інгредієнти гарантують тривалий блиск.
Крем не містить розчинників. Практичний аплікатор забезпечує
оптимальне дозування та зручне нанесення.
Види: безбарвний, коричневий, чорний.

Блискучий крем-лак Premiere BUWI оновлює колір, надає тривалий
блиск та захист від вологи, пилу та подряпин. Застосовується для
взуття як з натуральної, так і зі штучної шкіри. Практичний аплікатор
забезпечує оптимальне дозування та зручне нанесення.
Види: безбарвний, коричневий, чорний.

Крем Premiere BUWI - це високоякісний засіб для догляду та захисту
взуття з натуральної та штучної шкіри, матових, гладких та рельєфних
поверхонь. Завдяки вмісту натуральних восків він ефективно захищає
взуття від несприятливих погодних умов і надає блиск після
полірування.
Види: безбарвний, коричневий, чорний.

75 мл

60 мл

40 мл



Інновації
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