
1) Які переваги Таблеток для посудомийних машин 3-в-1?
Таблетки є багатофункціональними: вони ідеально миють посуд, додаючи йому блиску, та 
захищають вашу посудомийну машину. Завдяки унікальній комбінації миючих компонентів з 
активним киснем і ферментами, вони можуть видалити навіть пригорілу їжу і найскладніші 
плями: від кави, чаю, олії і яєць.
2)  Чи ефективно працюють Таблетки при низьких температурах?
Вони дуже економні - їхні активні ферменти діють навіть при 30°С, що дозволяє мити посуд 
при низьких температурах, тим самим заощаджуючи енергію та гроші.  
3) Чи містять таблетки ополіскувачі?
Так, вони захищають скло від помутніння. Їх ретельно підібрана формула складена так, 
щоб ваш посуд сяяв, мов кришталь.  
4) Як таблетки захищають посудомийну машину?
Вони пом’якшують воду, зменшуючи вапняний наліт і забезпечуючи належну роботу 
посудомийної машини. 
5) Яким фасуванням продаються Таблетки?
Таблетки продаються окремо, так що ви можете вирішити, скільки таблеток вам потрібно, і ви 
можете зберігати їх в спеціальному  безпечному Боксі для зберігання. Адже дуже важливо 
зберігати таблетки в недоступному для дітей місці.
6) Як використовувати Таблетки?
Помістіть посуд в посудомийну машину, зніміть захисну плівку з таблетки і помістіть таблетку в 
дозатор. Використовуйте одну таблетку за один цикл миття. Не слід використовувати таблетки 
для миття кришталю, посуду з порцеляни з ручним розписом, виробів з міді, срібла, алюмінію і 
дерева.

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПОСУДОМИЙНОЇ 
МАШИНИ 3-В-1

3 IN 1 DISHWASHER TABS
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7) Скільки Таблеток слід використовувати за один цикл прання?
Ми рекомендуємо використовувати по 1 таблетці, незалежно від рівня забруднення 
посуду та жорсткості води. Для отримання найкращих результатів, ми рекомендуємо 
використовувати сіль і ополіскувачс для посудомийної машини. 
8) Чи можу я використовувати Таблетки для коротких циклів?
Продукт не рекомендовано для коротких циклів. 
9) Що я повинен робити, якщо таблетка не розчиняється повністю?
Будь ласка, помістіть її в нижній частині посудомийної машини.

3 IN 1 DISHWASHER TABS
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ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПОСУДОМИЙНОЇ 
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1) Які властивості Гелю для посудомийної машини?
Це дуже ефективний продукт для миття посуду з інноваційною формулою. Капсули є екологічно 
чистими, вони роблять ваш посуд ідеально чистим і блискучим!
2)  Чи ефективні Гель-капсули при низьких температурах?
Так, вони прекрасно миють посуд навіть при 30°C. Вони дозволяють зменшити витрати 
електроенергії, оскільки вони є ефективними навіть у випадку коротких циклів в посудомийній 
машині.
3)  Чи містять Гель-капсули ополіскувач?
Так, вони захищають посуд і скло від помутніння.
4) Яким чином Гель-капсули захищають посудомийну машину?
Вони пом’якшують воду, таким чином, захищають посудомийну машину від накипу і зберігають 
пристрій в чистоті.
5) Що означає «Екологічно чисті Гель - капсули»?
Перш за все, Гель - капсули не містять фосфатів. Фосфати шкідливі для підземних екосистем. 
Вони сприяють евтрофікації водойм, що призводить до надмірного росту водоростей, які 
поглинають кисень, необхідний рибам. По-друге, розчинна плівка Гель – капсул зменшує 
кількість відходів.
6)  Яким фасуванням продаються Гель-капсули?
Вони продаються в упаковці по 10 капсул. Ви можете зберігати їх в спеціальному  безпечному 
Боксі для зберігання. Адже дуже важливо зберігати Капсули в недоступному для дітей місці.
7) Як використовувати Гель-капсули?
Помістіть посуд в посудомийну машину, а капсулу - в дозатор. Використовуйте 1 гель - капсулу 
для 1 циклу миття посуду. Не торкайтеся капсули вологими руками. Закрийте пакет і помийте руки 
після контакту з капсулою. Не слід використовувати Гель-капсули для миття кришталю, порцеляни 
з ручним розписом, виробів з міді, срібла, алюмінію і дерева.

ГЕЛЬ ДЛЯ ПОСУДОМИЙНОЇ 
МАШИНИ В КАПСУЛАХ 

GEL DISHWASHER CAPS 
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8) Скільки Гель-капсул слід використовувати за один цикл миття?
Ми рекомендуємо використовувати одну капсулу, незалежно від рівня забруднення посуду і 
жорсткості води.
9)  Чи можу я використовувати Гель-капсули для коротких циклів?
Так, вони призначені для використання в коротких циклах. 
10)  Які відмінності між Гель-капсулами і Таблетками 3-в-1 для 
посудомийних машин?
Вони відрізняються формою: перші – у вигляді капсул з гелем, а другі – у твердій формі, 
тому клієнт обирає зручний для себе варіант. Гель-капсули - більш ефективні, якщо 
ми говоримо про короткі цикли миття. Гель - капсули не містять фосфатів та їх плівка 
розчиняється, тому їх зручніше використовувати - вам навіть не доведеться їх розгортати.

ŻELOWE KAPSUŁKI 
DO ZMYWARKI 
GEL DISHWASHER CAPS 
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1) Чи ефективні Капсули при низьких температурах?
Так, вони є ефективними навіть при низьких температурах (30°C). Вони працюють в діапазоні 
від 30°C до 90°C.
2) Чи розчиняється плівка на Капсулах чи потрібно її зняти перед 
використанням?
Капсули запаяні в повністю водорозчинну плівку, безпечну для ваших рук.
3) Які переваги цієї форми миючого засобу для прання в порівнянні з 
рідиною чи пральним порошком?
Капсули мають концентровану формулу, що робить їх надзвичайно ефективними і зручними у 
використанні. Як правило, вам потрібно всього лише по одній капсулі на один цикл прання, що 
робить дозування надзвичайно простим. Капсули не потрібно розгортати, так що ви можете 
використовувати їх швидко і легко.
4) Чи можна використовувати Капсули в усіх типах пральних машин?
Так, можна.
5) Як використовувати Капсули для прання?
Просто помістіть капсулу в порожній барабан пральної машини, а потім покладіть білизну в і 
встановіть відповідний цикл. У вертикальних пральних машинах ви повинні спочатку покласти 
білизну, а потім капсулу. Не торкайтеся капсули вологими руками. 
6) Для яких видів прання Капсули не підходять?
Продукт не призначений для циклів попереднього замочування чи ручного прання. Не 
використовуйте капсули для прання шерсті або шовку. Ми завжди рекомендуємо вам 
слідувати інструкціям виробника одягу, вказаних на етикетці. 

КАПСУЛИ ДЛЯ ПРАННЯ 
LAUNDRY CAPSULES 
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7) Чи достатньо 1 Капсули для 1 циклу прання?
Так, як правило, 1 капсули достатньо для одного циклу прання. Ви повинні використовувати 
одну капсулу на 4,5 кг білизни, в залежності від рівня забруднення і жорсткості води. Якщо 
білизна дуже брудна і/або вода жорстка, використовувати 2 капсули за один цикл прання. 
8) Чи підходять Капсули для коротких циклів прання?
Ні, капсули не повинні використовуватися для коротких циклів прання.
9) Якими фасуваннями продаються Капсули?
Капсули продаються в упаковках по 10 штук. Ви можете зберігати їх в спеціальному Боксі 
для зберігання. Адже дуже важливо зберігати Капсули в недоступному для дітей місці.

КАПСУЛИ ДЛЯ ПРАННЯ 
LAUNDRY CAPSULES 
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1) Які особливості Капсул «Експерт»?
Капсули прекрасно видаляють забруднення і захищати кольори. Завдяки ферментам, вони 
усувають навіть стійкі плями. Додають білизні приємний запах свіжості.
2) Чи містять Капсули «Екперт» ферменти?
Так, і саме тому вони ефективно видаляють плями при низьких температурах (навіть при 
30°С).

КАПСУЛИ «ЕКСПЕРТ» 
ДЛЯ ПРАННЯ 
КОЛЬОРОВИХ ТКАНИН
EXPERT COLOR LAUNDRY CAPSULES
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1) Які особливості Капсул «Білий сніг»?
Вони відновлюють і захищають природну білизну тканини і запобігають її посивінню. Їх зручна 
форма концентрованої капсули забезпечує більшу миючу здатність. Вони надають білизні 
приємний запах свіжості. 
2)  Чи містять Капсули «Білий сніг» ферменти?
Так, і саме тому вони ефективно видаляють плями при низьких температурах (навіть при 
30°С). 

КАПСУЛИ «БІЛИЙ СНІГ» ДЛЯ 
ПРАННЯ БІЛИХ ТКАНИН

SNOW WHITE LAUNDRY CAPSULES
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КАПСУЛИ «НІЖНИЙ 
ДОТИК» ДЛЯ ПРАННЯ 
ДЕЛІКАТНИХ ТКАНИН
SENSITIVE TOUCH LAUNDRY CAPSULES

1) Які особливості Капсул «Ніжний дотик»?
Наявність в складі капсули натурального мила дозволяє поєднувати максимальну 
ефективність прання з ніжністю. Вони надають білизні приємного запаху свіжості. 
2) Які властивості роблять їх придатними для чутливої тканини?
Капсули не містять алергенів, штучних барвників та оптичних відбілювачів. Вони містять тонку 
аромакомпозицію.
3) Чи містять Капсули «Ніжний дотик» ферменти?
Так, і саме тому вони ефективно видаляють плями при низьких температурах (навіть при 
30°С). 

НОВИНКИ ВЕСНИ 2017 
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1) Які особливості продукту?
Мило чудово очищує і живить шкіру рук. Завдяки унікальному складу мило нейтралізує 
неприємні кухонні запахи, в тому числі запах риби, часнику і морепродуктів, а також запах 
тютюну. 
2) Продукт усуває тільки кухонні запахи?
Мило також нейтралізує запах тютюну, який часто залишається на руках після куріння. Наше 
мило містить SINODOR® - активну природну речовину, яка ефективно поглинає запахи і є 
безпечною для шкіри.
3) Як використовувати Мило?
Використовуйте його як звичайне рідке мило. Натисніть на помпу, щоб отримати невелику 
кількість мила, рівномірно розподіліть його на ваших мокрих руках масажними рухами і 
змийте теплою водою. 
4) Чи забезпечує Мило догляд за шкірою рук?
Так, воно було збагачене компонентами, які зволожують шкіру рук.
5) Чи тестовано Мило дерматологами?
Так, тестовано.
6) Який аромат має мило?
Мило має свіжий, квітковий аромат.
7) Чи можна користуватись цим милом дітям?
Мило може використовуватись дітьми у віці від 6 і вище.

РІДКЕ МИЛО, 
НЕЙТРАЛІЗУЮЧЕ 
ЗАПАХИ
ODOR BEATER SOAP
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1) Для чого використовується Нейтралізатор?
Це прекрасний хімічний продукт, який видаляє неприємні запахи органічного походження, 
в тому числі запах риби, тютюнового диму, спортивного взуття, домашніх тварин і сміття. 
При регулярному використанні Нейтралізатор запобігає їх утворенню. Він сертифікований 
Польським Національним Інститутом Гігієни (ПНІГ).
2) Як працює продукт?
Він усуває неприємні запахи, а не маскує їх. Він знешкоджує бактерії і грибки, відповідальні 
за формування неприємних запахів. До складу продукту входить суміш окиснювачів, 
активованих шляхом електролізу хлориду натрію і води, оброблених в низькотемпературній 
плазмі. Надвисока ефективність обумовлена комбінацією активних інгредієнтів, отриманих 
шляхом електролізу:
- хлоридних сполук - вони окислюються і нейтралізують речовини, які викликають 
неприємні запахи і розклад продуктів;
- озон - змінює властивості органічних сполук, які викликають неприємні запахи, тому він 
широко використовується для дезодорування. Це підвищує якість і покращує запах повітря. 
3)  Як використовувати Нейтралізатор?
Залежно від ваших потреб, розпилити продукт рівномірно в повітрі або на поверхні, з якої ви 
хочете видалити запах, а потім протерти насухо чистою тканиною. При бажанні, ви можете 
розпилити продукт на джерело запаху і залишити сохнути. Для усунення стійких запахів, 
повторити процедуру. 
4) Чи безпечний Нейтралізатор для людей і тварин?
Так, він може бути використаний в присутності дітей, тварин, рослин. 

НЕЙТРАЛІЗАТОР 
ОРГАНІЧНИХ ЗАПАХІВ

BIO ODOR REMOVER SPRAY
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5) Чи можна використовувати Нейтралізатор на різних поверхнях, 
тканинах, меблях?
Так, він не залишає плям або розводів.  
6) Чи є Нейтралізатор екологічно безпечним?
Так, це екологічно безпечний продукт, який підлягає біологічній деструкції. Він не містить 
спирту, штучних ароматизаторів і барвників. 
7) Де можна використовувати Нейтралізатор? 
Рекомендується для використання в домашніх умовах, автомобілі та громадському 
транспорті, туалетах, залах очікування, магазинах, готелях і підприємствах. Він ефективно 
видаляє запах готових страв (на кухнях, в їдальнях, в піцеріях), запах бродіння і сміття 
(особливо біодеструктивних відходів), неприємні запахи в ванних кімнатах і туалетах, запах 
тварин (кошачих пісуаріїв, собачих килимків, вольєрів птахів і гризунів, тераріумів), запах 
спітнілого взуття (в тому числі спортивного взуття - в такому випадку, рекомендується 
розпилювати всередині вашого взуття і залишити сохнути, для захисту шкіряного взуття від 
попадання вологи), запах тютюну в інтер’єрах і автомобілях, запах одягу після верхової їзди.
8) Чи потрібно одягати гумові рукавички для роботи із 
Нейтралізатором?
Нейтралізатор має нейтральне значення рН, тому можна працювати без будь-якого захисту.
9) Який аромат має продукт?
Нейтралізатор не має аромату.

НЕЙТРАЛІЗАТОР 
ОРГАНІЧНИХ ЗАПАХІВ

BIO ODOR REMOVER SPRAY
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1) Для чого використовують Дифузор?
Квітка - дифузор – розкішний декор для інтер’єру та духи для оселі, які забезпечують гарний 
квітковий аромат. 
2) Як надовго вистачає Дифузора?
Його вистачає до 6 тижнів. 
3) З чого зроблена декоративна квітка?
Квітка зроблена вручну лише з природних матеріалів – з рослини Ешіномене. Виняткові 
адсорбуючі властивості і легкість коркового дерева Ешіномене роблять її ідеальним 
матеріалом для розсіювання красивих ароматів. 
4) Як використовувати Дифузор?
Помістіть квітку у вазу, і чекайте, поки вона не вбере аромат. Декоративна квітка, поглинаючи 
аромат, розправляє пелюстки і набуває красивого кольору. 
5) Які доступні аромати?
Є два аромати: Rose Garden (Трояндовий сад) - елегантний і класичний аромат троянди 
і Lily of the Valley (Конвалія) - заворожуючий і чуттєвий запах конвалії. 

ДИФУЗОР 
«МАГІЧНА КВІТКА»

MAGIC FLOWER DIFFUSER 

НОВИНКИ ВЕСНИ 2017 
В А Р Т О  З Н А Т И



1) Які особливості засобу?
Засіб ефективно видаляє всі види забруднень і вапняного нальоту, залишаючи приємний 
аромат та сяючий блиск. 
2) Для яких поверхонь призначений продукт?
Він призначений для миття унітазів, керамічних і металевих раковин, ванн, душових піддонів, 
керамічної плитки, теракоти і металевих деталей.
3) Як використовувати продукт?
Нанести гель безпосередньо на бруд і залишити на 15 хвилин. Потім ретельно 
очистити поверхню і промити її водою. У випадку стійких плям - процедуру повторити. 
Не використовувати засіб для емалірованих поверхонь. Якщо сумніваєтеся, нанесіть 
невелику кількість гелю на невидимій частині поверхні, щоб перевірити поверхню на 
чутливість до гелю. 
4) Чи потрібно одягати рукавички при використанні засобу?
Так, рекомендується використовувати гумові рукавички. 
5) Які наявні варіанти аромату Засобу?
Він доступний в двох варіантах: Blooming Power - чарівний аромат весняних квітів і Exotic 
Fruits - радісний аромат екзотичних фруктів.
6) Яку текстуру має Засіб?
Засіб густий, що дозволяє йому повністю покрити поверхню та забезпечує більш ефективне 
очищення. Він не дряпає поверхню і легко змивається.
7) У чому різниця між новим Засобом для чищення унітазу і його 
попередньою версією?
Наш новий очищувач та попередній практично ідентичні і однаково ефективні, однак новий 
засіб пропонується в двох версіях ароматів замість одного.

ЗАСІБ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ
УНІТАЗУ
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ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ
ДЛЯ ЧИЩЕННЯ

CLEANING WIPES 

1) У чому різниця між новими Вологими серветками та їх попередньою 
версією?
Нові серветки пропитані більшою кількістю миючого засобу, що робить їх більш зручними у 
використанні і дозволяє довше залишитися вологими. 
2)  Упаковка серветок була змінена. Чи є це тільки візуальне зміна?
Ні, на додаток до зміненої упаковки і нового логотипу, ми вдосконалили систему закриття, 
щоб захистити серветки від пересихання. Упаковка також зроблена з міцнішого матеріалу.
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НОВА ФОРМУЛА


