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РІДКИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПРАННЯ В МАШИНІ

Рідкі засоби для автоматичного прання
Видаляють найскладніші забруднення навіть у холодній воді
Придатні для частого використання
Клінічно випробувані, дозволені для прання дитячих речей 
НОВА концентрована формула, тепер – з посиленим впливом на органічні
забруднення
3асіб SENSITIVE разроблений спеціально для людей з дуже чутливою шкірою

Варіанти: Марсельське мило, Білий мускус, Лаванда, Sensitive
Вміст: 1403 мл - 23 прання



РІДКИЙ ПРАЛЬНИЙ ЗАСІБ

Рідкі засоби для прання на основі натуральних компонентів поєднують очисний 
ефект традиційного Марсельського мила з простотою використання рідкого 
прального засобу 
Застосовуються для ручного та машинного прання
Клінічно випробувані, дозволені для прання дитячих речей 
Підходять для делікатного одягу

Аромати: Марсельське мило, Білий мускус
Вміст: 1000 мл - 18 прань, 1500 мл (екопак) – 27 прань



ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОК

Сухий порошок з ароматом евкаліпту
Долає важкі забруднення не впливаючи на структуру волокон одягу
Призначений для машинного прання

Вага: 3672 г - 54 прання



ОПОЛІСКУВАЧ

Мають в складі натуральні складники
Роблять білизну ніжною, запашною, полегшують прасування
Мають антистатичний ефект
Клінічно випробувані, безпечні для шкіри

Аромати: Білий мускус, Синій жасмін, Лаванда
Вміст: 1560 мл - 26 ополіскувань



КОНЦЕНТРОВАНИЙ ОПОЛІСКУВАЧ

Концентровані ополіскувачі роблять білизну ніжною, запашною, полегшують
прасування
Мають антистатичний ефект
Клінічно випробувані, безпечні для шкіри
Ідеальна економія об'єму та ваги

Аромати: Білий мускус, Лаванда, Синій жасмін
Вміст: 625 мл - 31 ополіскування



ЗАСОБИ ДЛЯ ДЕЛІКАТНИХ РЕЧЕЙ

Гелі для прання всіх видів делікатних тканин
Призначені для захисту, відновлення та запобігання кашлатанню
Містять натуральне мило, ланолін і колаген
Клінічно випробувані
Підходять для ручного і машинного прання
Мають спеціалізацію за видами:
LANA E CASHEMERE - шерсть, кашемір, бавовна, містить олію аргану;
LANA E SETA - шерсть, шовк, бавовна, містить олію магнолії;
CAPI COLORATI - кольорові речі, містить олію моної.

Вміст: 900 мл - 18 прань



ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ

Особливий засіб для видалення найбільш складних забруднень з білих та 
кольорових речей
Придатний для ручного і машинного прання
Спеціальна концентрована формула, збагачена ензимами та активними 
компонентами

Вміст: 375 мл



ГЕЛЬ ВІД НАКИПУ

Захищає і чистить пральну машину
Підвищує ефективність мийних засобів
При регулярному використанні запобігає утворенню накипу і бруду на життєво 
важливих елементах, які контактують з водою
Подовжує життєвий цикл і поліпшує енергоефективність

Вміст: 750 мл



ПРАЛЬНЕ МИЛО

Кускове пральне мило виробляється відповідно до традиційної рецептури
Марсельського мила
Форма куба гарантує економію і простоту використання

Маса: 300 г



УНІВЕРСАЛЬНИЙ ОЧИСНИК

Багатоцільовий засіб для чистки кухні, ванни, кімнат, автомобілів, тощо 
(металеві і пластикові деталі)
Ефективно виводить як жирні так і масляні плями мінерального чи рослинного
походження
Ефективний для попередньої обробки сильних забруднень білизни
Очищує без змивання

Варіанти: Марсельське мило, Лимон, Лаванда, Дезинфікуючий
Вміст: Спрей 750 мл, Запаска 625 мл, Каністра 5000 мл



ОЧИСНИК-ГЕЛЬ

Ідеально підходить для чистки ванної кімнати та кухні, а також будь-яких 
поверхонь з кераміки, сталі, пластику
Завдяки гелевій структурі не залишає подряпин
Поверхнево-активні компоненти не мають у своєму складі абразивних 
компонентів
Засіб утворює захисний бар'єр, що перешкоджає забрудненню
Підходить як для домашнього, так і для професійного застосування

Аромати: Марсельське мило, Лимон
Вміст: 450 мл



ОЧИСНИКИ-ВІДБІЛЮВАЧІ

Засоби мають у своєму складі компоненти, які видаляють найстійкіші 
забруднення, дезинфікують оброблені поверхні та надають їм блиску
Ідеально підходять для чистки ванної кімнати та кухні, а також будь-яких 
поверхонь з кераміки, сталі, пластику
Утворюють захисний бар'єр, що перешкоджає забрудненню
Можуть бути застосовані для видалення плісняви
Підходять як для домашнього, так і для професійного використання

Вміст: Спрей 625 мл, Гель 450 мл, Засіб для великих поверхонь 750 мл



ОЧИСНИК ДЛЯ СКЛА І ВІКОН

Високий очисний ефект
Усуває сліди впливу чинників навколишнього середовиша: дощ, пил, бруд, тощо
Очищує без промивання
Не залишає слідів

Вміст: 625 мл



ЗАСІБ ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ

Концентрована формула для миття руками 
Не впливає на шкіру
Ефективно видаляє складні забруднення й жирові плями
Не залишає слідів
Швидко змивається

Аромати: Марсельське мило, Апельсин
Вміст: 500 мл



РІДКИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ВЕЛИКИХ ПОВЕРХОНЬ

Підходить для видалення бруду з підлоги та інших великих поверхонь
Завдяки знежирюючим компонентам робить поверхні блискучими
Очищує без промивання
Не залишає слідів

Аромати: Марсельське мило і лимон, Білий мускус
Вміст: 750 мл



ТУАЛЕТНЕ МИЛО

Тверде мило виготовлене з натуральної сировини
Високоякісна формула надає шкірі зволоження, залишає легкий аромат і відчуття 
чистоти
Нейтральний рН підходить до найчутливішої шкіри

Аромат: Марсельське мило
Маса: 150 г



«ЗЕЛЕНА» ЛІНІЯ CHANTE CLAIR

Засоби для прання та для догляду за будинком, склад яких спеціально розроблений 
для зменшення впливу на навколишнє середовище

100% сертифікована якість

100% ПАР природного походження

Упаковка на 100% підлягає переробці

Концентрована формула заощаджує воду та 
електроенергію

Аромат забезпечується ефірними маслами

Продукція дерматологічно випробувана, гіпоалергенна



РІДКИЙ ЗАСІБ ДЛЯ МАШИННОГО ПРАННЯ

Рідкий засіб з формулою  на основі натурального мила та рослинних компонентів
Дерматологічно перевірений. Гіпоалергенний
Підходить для частого використання
Ефективний при пранні у холодній воді
Крім універсального засобу також є спеціальний варіант для відбілювання та 
дезинфекції білих речей

Аромати: Евкаліпт (Універсальний), Нейтральний (Для білих речей)
Вміст: 1488 мл - 24 прання



Рідкий пральний засіб доступний також у м'якій екологічній упаковці ECO-REFILL, 
в складі якої на 70% менше пластику

Аромати: Евкаліпт (Універсальний), Нейтральний (Для білих речей)
Вміст: 1488 мл - 24 прання

РІДКИЙ ЗАСІБ ДЛЯ МАШИННОГО ПРАННЯ



РІДКИЙ ПРАЛЬНИЙ ЗАСІБ

Екологічна формула на основі натурального мила підходить для прання білих, 
кольорових, та делікатних речей
Засіб придатний для ручного та машинного прання

Вміст: 1000 мл - 20 прань



КОНЦЕНТРОВАНИЙ ОПОЛІСКУВАЧ

Інноваційна екологічна формула робить білизну м'якою та духмяною
Має антистатичний ефект

Аромати: Евкаліпт, Квітка бавовни, Гортензія
Вміст: 625 мл - 31 ополіскування



Спеціальна формула, збагачена вівсяним молочком, має заспокійливі і зволожуючі 
властивості, що робить засіб придатним для маленьких дітей
Склад засобу пройшов дерматологічні випробування, придатний для чутливої 
шкіри 
Поверхнево-активні речовини на 100% рослинного походження
Засіб містить ефірні масла
Призначений для машинного прання

Вміст: 1488 мл - 24 прання

ДИТЯЧИЙ РІДКИЙ ПРАЛЬНИЙ ЗАСІБ



ЗАСІБ ДЛЯ ПРАННЯ ДИТЯЧИХ РЕЧЕЙ

Використовується для делікатного прання дитячих речей
Гіпоалергенна формула з дезінфікуючим ефектом
Засіб пройшов дерматологічні тести
Поверхнево-активні речовини на 100% рослинного походження
Підходить для ручного і машинного прання

Аромати: Нейтральний, Солодкий мигдаль
Вміст: 750 мл 



ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ДИТЯЧИХ РЕЧЕЙ

Спеціальний засіб, призначений для пом'якшення дитячих речей
Гіпоалергенна формула забезпечує придатність для дитини з чутливою шкірою
Засіб пройшов дерматологічні тести
Збагачений ефірними маслами
Поверхнево-активні речовини на 100% рослинного походження

Вміст: 625 мл - 31 ополіскування



УНІВЕРСАЛЬНИЙ ОЧИСНИК

Багатоцільовий засіб для чистки кухні, ванни, кімнат, автомобілів, тощо 
(металеві і пластикові деталі)
Ефективно виводить як жирні так і масляні плями мінерального чи рослинного
походження
Ефективний для попередньої обробки сильних забруднень білизни
Очищує без змивання

Вміст: 625 мл



ЗАСІБ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ

Чистить і дезінфікує унітази, раковини, крани, плитку, тощо
Ефективно видаляє бруд і розводи
Завдяки захисній дії допомагає запобігти утворенню накипу та полегшує чистку
Формула на основі поверхнево-активних речовин рослинного походження 
збагачена ефірними маслами

Вміст: 500 мл



ЗАСІБ ДЛЯ МИТТЯ ПІДЛОГИ

Підходить для видалення стійких забруднень з підлоги та інших 
великих поверхонь
Очищує без змивання
Не залишає розводів

Аромат: Квітка яблука
Вміст: 1000 мл



Концентрований засіб для миття посуду
Для людей з чутливою шкірою
Ефективний для видалення сильних забруднень та жиру
Не залишає розводів
Швидко миє та висихає

Аромат: Лимон та базилік
Вміст: 500 мл

ЗАСІБ ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ
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