Kozmetika
Rewell for women deodorant
150ml - Devotion, Emotion, Passion,

Obsession

Deodorant pre ženy s obsahom aktívnej Formuly
poskytuje
dlhodobú
ochranu proti
telesnému
pachu so
spoľahlivou
dlhotrvajúcou
sviežosťou.

Rewell for men deodorant
150ml - Elevation, Impression,

Mission, Revolution

Deodorant pre mužov s obsahom aktívnej
Formuly poskytuje dlhodobú ochranu proti
telesnému pachu so spoľahlivou dlhotrvajúcou
sviežosťou.

REWELL hair foam 200ml
ULTRA STRONG

REWELL hair spray 500ml

ULTRA STRONG, EXTRA STRONG

REWELL PENA NA HOLENIE - 200ML

Elevation, Impression, Mission,
Revolution

Pena na holenie pre dokonalé a hladké oholenie!
Vďaka špeciálnej formule, pena ochráni
pokožku pred
podráždením
a vysušením.
Osvieži a
hydratuje tvár po
oholení. Holenie
nebolo
nikdy tak
jednoduché!

KUCHYŇA
Odmasťovač za studena 750ml

Odmasťovač za studena 1000ml

Vysoko účinný odmasťovač
za studena, rýchlo pôsobiaci
pri čistení sporákov, rúr, riadu
z nehrdzavejúcej ocele.

Vysoko účinný odmasťovač
za studena, rýchlo pôsobiaci
pri čistení sporákov, rúr, riadu
z nehrdzavejúcej ocele.

Čistič keramických povrchov
750ml

Inox čistič
750ml

Vďaka svojmu zloženiu keramický čistič bezpečne, účinne a
dokonale odstraňuje nečistoty .
Dáva ošetrenému sklenenému
a keramickému povrchu lesk a
zároveň vytvorí ochrannú vrstvu.
Čistič na keramické povrchy vynikajúco odstráni vodný kameň,
odtlačky prstov, mastné škvrny
a prihorené nečistoty.

Inox čistič je vyvinutý na
čistenie nehrdzavejúcich
oceľových povrchov. Vďaka
svojmu zloženiu Inox čistič
bezpečne, účinne a dokonale
odstraňuje nečistoty. Dáva
ošetrenému povrchu lesk
a zároveň vytvorí ochrannú
vrstvu.

Univerzálny čistiaci prostriedok do kuchyne 750ml

Univerzálny antibakteriálny
čistiaci prostriedok do
kuchyne 750ml

Univerzálny kuchynský
odmasťovač, ktorý je
neodmysliteľnou súčasťou
každej kuchyne. Čistí všetky
povrchy, kuchynskú linku aj
kuchynské nástroje. Efektívne
odstraňuje mastné škvrny a
vodný kameň.

je vhodný na čistenie
kuchynských povrchov,
nábytku a kuchynského
náradia. Použitím prípravku
na čistenom povrchu
odstránite pleseň a
bakteriálne znečistenia.

KUCHYŇA
OVEN CLEANER
400ML

Odstraňovač vodného kameňa
a hrdze 1000ml

Pena na čistenie sporákov a rúr,
ktorý rýchlo a účinne odstraňuje
nečistoty!

Vynikajúci prostriedok
na odstránenie vodného
kameňa z rýchlovarných
kanvíc, ohrievačov vody a to
bez ohrievania.

Prostriedok na umývanie riadu
premium sprej
750 ml - LEMON

Prostriedok na umývanie riadu
premium sprej
750ml - sensi aloe

Je zložený z biologicky ľahko
odbúrateľných látok, vytvára
bohatú penu, má vynikajúce
schopnosti
rozpúšťania tukov s pH
hodnotou neutrálnou voči
pokožke, pričom chráni ruky v
súlade s vašimi
potrebami.

Je zložený z biologicky ľahko
odbúrateľných látok, vytvára
bohatú penu, má vynikajúce
schopnosti
rozpúšťania tukov s pH
hodnotou neutrálnou voči
pokožke, pričom chráni ruky v
súlade s vašimi
potrebami.

Prostriedok na umývanie riadu
500ml
Lemon, Senzitive, Fresh

Prostriedok na umývanie riadu má silné
odmasťovacie schopnosti, dobre pení s
PH hodnotou neutrálnou voči pokožke.
Odstráni mastnotu, vodný kameň a dáva
čistenému povrchu vysoký lesk aj bez
leštenia.

KÚPEĽŇA
Sanitárna čistiaca pena
750ml

Čistič sprchových kútov
750ml

Penový čistiaci prostriedok na
všetky druhy sanitačnej techniky:
vaňa, obklady, umývadlo, WC.
Čistiaca pena odstraňuje pleseň,
vodný kameň, žiarivo čistí a
účinkuje okamžite!

Prípravok je vyvinutý na
čistenie vodného kameňa
zo sprchových kútov
a obkladov. Zanechá
trblietavý lesk.

Antibakteriálny prostriedok
na čistenie kúpeľní 750ml

Antarctic odstraňovač
vodného kameňa 750ml

Prípravok je vhodný na
čistenie sanitačných
povrchov s dezinfekčnými
schopnosťami. Zneškodní
nežiaduce baktérie.

Antarctic odstraňovač
vodného kameňa
rozpúšťa vodný kameň
na všetkých povrchoch
v kúpeľni (vaňa,
umývadlo, batéria,
obkladačky).

Fertix dezinfekčný
prostriedok
4 litre
2 LITRE
Ľahko a účinne odstraňuje
nečistotu. Dezinfikuje a
chráni pred plesňou, bieli a
dokonale odmasťuje.

KÚPEĽŇA
Odstraňovač plesní
750ml

Čistič odpadu
1 liter

Vysokoúčinný odstraňovač
plesní. Odstraňuje pleseň aj
z farbených stien a všetkých
sanitárnych povrchov.

Čistič odpadov aktívne
odstraňuje baktérie
v odtoku. Má vysokú
efektívnosť a oslobodí vás
od nepríjemného pachu
v upchatých prietokoch.
Výrobok môžete používať v
sifóne, umývadle, sprche a
vo vani.

WC čistič 750 ml
s vôňou oceánu
a mandlí.
Vynikajúci voňavý a
koncentrovaný čistič
WC. Odstraňuje vodný
kameň a dodáva
čistenému povrchu lesk.
Účinkuje okamžite.

toilet cleanER
foam 500ml
Vynikajúci
voňavý a
koncentrovaný
čistič WC.
Odstraňuje
vodný kameň,
dodáva
čistenému
povrchu lesk.
Účinkuje
okamžite.

WelLtix dezinfekčný
prostriedok 1000ml
pine, lemon, oceán
Voňavý dezinfekčný
prostriedok s bieliacim účinkom, účinne
odstraňuje znečistenie
a chráni čistený povrch
proti nežiaducim baktériám.

Osviežovač vzduchu 300ml

Lavender, Lilac, Citrus, Ocean, Vanilla,
Magnolia, relax aromatherapy,
spa aromatherapy, fresh sheets aromatherapy.
Kvalitný osviežovač vzduchu,
ktorý zneškodní
nepríjemné
zápachy v
nasprejovaných
miestnostiach.

PRACIE
PROSTRIEDKY
Softngel prací gél 1,5 lITER

Softngel prací gél 3 lITER

Prací gél na biele a farebné
prádlo je vhodné na pranie v
rukách aj v pračke. Má dobré
odmasťovacie schopnosti
a rýchlo odstráni špinavé
škvrny.

Prací gél na biele a farebné
prádlo je vhodné na pranie v
rukách aj v pračke. Má dobré
odmasťovacie schopnosti
a rýchlo odstráni špinavé
škvrny.

Softngel prací gél 4,5 lITER

Oxi Powder 750g

white, color

white, color

Prací gél na biele a farebné
prádlo je vhodné na pranie v
rukách aj v pračke. Má dobré
odmasťovacie schopnosti
a rýchlo odstráni špinavé
škvrny.

Softnair koncentrovaná
aviváž 1 lITER
golden rose, black night,
white moon, endless summer,
blue horizon, deep violet,
flamming passion
sparkling sapphire, new love
Použitím koncentrovanej aviváže textílie
znovu nadobudnú svoju sviežu vôňu a
pružnosť , budú jemné a mäkké. Textílie
dlhšie zachovajú svoju príjemnú vôňu.

white, color

Obsahuje aktívny kyslík, ktorý šetrne
odstraňuje škvrny a nečistoty z textílií. Pomôže
pri odstránení škvŕn červeného
vína, ovocnej šťavy, trávy, čaju,
atramentu z bielych aj farebných
textílii. Oxy prášok môžeme
používať na odstránenie
škvŕn pri ručnom praní aj pri
namáčaní bielych textílií.

PRACIE
PROSTRIEDKY
Sprej na zmäkčenie prádla
pred žehlením
750ML
Použitím spreja na
zmäkčenie prádla pred
žehlením nielen rýchlejšie
vyžehlíte žehlené prádlo,
ale ho aj ochránite pred
poškodením z vysokej teploty
žehličky a znížite statickú
elektrinu v prádle.

Voňavá voda ne žehlenie
1000ml

Použitím vody na žehlenie
žehličku odvápnite a
zanecháte príjemnú vôňu na
žehlených šatách.

BYT
Elegant na dlaždice a
linoleum 1l

Elegant na podlahy
1L

Elegant na parkety
1L

Tekutý čistiaci prostriedok ľahko odstraňuje
škvrny a nečistoty.
Ošetruje dlážku, znižuje antistatický náboj a
dáva lesk ošetrenému
povrchu. Po vyschnutí
bude dlážka nepoškvrnená lesklá a voňavá.

Tekutý čistiaci
prostriedok ľahko a
odstraňuje škvrny a
nečistoty. Ošetruje
dlážku a dáva lesk
ošetrenému povrchu.
Po vyschnutí bude
dlážka nepoškvrnená
lesklá a voňavá.

Tekutý čistiaci prostriedok
ľahko a odstraňuje škvrny
a nečistoty. Včelím
voskom ošetruje
parketovú dlážku,
dáva lesk ošetrenému
povrchu. Po vyschnutí
bude dlážka nepoškvrnená lesklá a voňavá.

Fine Multi Cleaner 1000ml
Summer, Lime,
Marseille soap, Floral

Čerstvo voňavý koncentrovaný
všeobecný čistiaci prostriedok. Pred
použitím zrieďte s vodou. Je vhodný na
čistenie podláh, nábytku, okien, stolov,
okien atď.

Vento prípravok na ošetrenie nábytku - 300ml

Beeswax, Dust stop, Classic, Lavender

Ľahko čistí, ošetruje povrch nábytku, ktorý sa stane lesklým
a zároveň ho chráni pred znečistením. Vďaka účinnej látke
odpudzujúcej prach, povrchy sa budú po každom použití
lesknúť.

BYT
Starostlivosť o nábytok
750ml

Window cleaner
750 ml

Čistiaci prostriedok na
nábytok s včelím voskom
čistí a ošetruje drevené a
laminátové povrchy. Jeho
použitím ošetrený povrch
sa stáva lesklým čistím a
voňavým.

S odmasťujúcim účinkom
alkoholu odstráni špinu ,
mastnotu z vašich okien a
zanechá ich čisté bez šmúh.
Mnohonásobne použiteľný
pre pohodlné čistenie skla
a hladkých povrchov v
interiéroch a exteriéroch.

Čistiaci prostriedok
na koberce 750ml

Čistiaci prostriedok
na koberce 1 liter

Špeciálny čistiaci prostriedok
na čistenie kobercov ručne a
strojovo. Vhodný na koberce
vlnené aj z umelého vlákna a
čalúnenie. Účinne odstraňuje
škvrny , po čistení nezanecháva
žiadne stopy.

Špeciálny čistiaci prostriedok
na čistenie kobercov ručne
a strojovo. Vhodný na
koberce vlnené, z umelého
vlákna a čalúnenie. Účinne
odstraňuje škvrny , po čistení
nezanecháva žiadne stopy.

Sprej na čistenie kobercov.
400ml

Prípravok na ošetrenie kože.
250ml

Účinná čistiaca pena na koberce,
ktorá účinne čistí a zanechá sviežu
vôňu!

Prípravok je vhodný na ošetrenie
koženého nábytku, všetky druhy
kožených povrchov (sedadlá
motoriek a podobne).

Fresh, apple

GASTRO
Odmasťovač za studena 5L

Vysoko účinný odmasťovač
za studena, rýchlo pôsobiaci
pri čistení sporákov, rúr, riadu
z nehrdzavejúcej ocele.

Sanitárna čistiaca pena 5L
Spenený čistiaci prostriedok
na všetky druhy sanitačnej
techniky: vaňa, obklady, umývadlo, WC.
Čistiaca pena odstraňuje
pleseň, vodný kameň, žiarivo
čistí a účinkuje okamžite!

Multi Cleaner 5L
Čerstvo voňaví
koncentrovaný všeobecný
čistiaci prostriedok. Pred
použitím zrieďte s vodou. Je
vhodný na čistenie podláh,
nábytkov, okien, stolov,
okien atď.

Prostriedok na umývanie riadu 5L
Prostriedok na umývanie
riadu má silné odmasťovacie
schopnosti, dobre pení s PH
hodnotou neutrálnou voči
pokožke. Odstráni mastnotu,
vodný kameň a dáva čistenému povrchu vysoký lesk aj
bez leštenia.

Window cleaner 5L
S odmasťujúcim účinkom
alkoholu odstráni špinu a
mastnotu z vašich okien,
zanechá ich čisté a bez
šmúh. Mnohonásobne
použiteľný pre pohodlné
čistenie skla, hladkých
povrchov v interiéroch a
exteriéroch.

Dezinfekčný prípravok
na umývanie riadu
5 litrov
Výrobok je koncentrovaný
čistiaci prostriedok na
odstránenie mastnoty
s bohatou penou
a dezinfekčnými
schopnosťami.

GASTRO
WC čistič 5L
Vynikajúci voňavý a
koncentrovaný čistič WC.
Odstraňuje vodný kameň,
dodáva čistenému povrchu
lesk. Účinkuje okamžite.

Čistiaci prostriedok
na koberce 5L
Špeciálny čistiaci prostriedok
na čistenie kobercov ručne a
strojovo. Vhodný na koberce
vlnené aj z umelého vlákna a
čalúnenie. Účinne odstraňuje
škvrny , po čistení nezanecháva žiadne stopy.

Elegant na podlahy 5L

Odmasťovač za studena 20L

Tekutý čistiaci prostriedok
ľahko odstraňuje škvrny
a nečistoty, pritom
ošetruje dlážku, dáva lesk
ošetrenému povrchu. Po
vyschnutí bude dlážka
nepoškvrnená lesklá a
voňavá.

Vysoko účinný odmasťovač
za studena, rýchlo pôsobiaci
pri čistení sporákov, rúr, riadu
z nehrdzavejúcej ocele.

Softnair koncentrovaná aviváž 5 lITER
- golden rose, black night, white moon, new love
Použitím koncentrovanej
aviváže textílie znovu
nadobudnú svoju sviežu
vôňu , pružnosť a budú
jemné a mäkké. Textílie
dlhšie zachovajú svoju
príjemnú vôňu.

Ean kód/code

r

Názov výrobku
Kuchyňa

Monožstvo
Quantití

Počet ks/kartón
Piece/ #

Kartón/paleta
# /Pallet

750 ml
1 liter
400ml
250 ml
750 ml
750 ml
1 liter
500 ml
500 ml
500 ml
750 ml
750 ml
1 liter
750 ml

15
14
12
21
18
18
10
21
21
21
15
15
10
18

40
45
168
60
40
40
60
60
60
60
40
40
60
40

5998466114018

Odmasťovač za studena

5998466114056

Odmasťovač za studena 1l

5998466118856

Oven Cleaner foam, Sprej na čistenie rúry

5998466116104

Čistoč na Grill

5998466115633

Čistič keramických dosiek

5998466115626

Inox čistič

5998466114049

Prípravok na umývanie riadu

5998466116012

Prípravok na umývanie riadu - čerstvé ovocie

5998466116005

Prípravok na umývanie riadu - Citrón

5998466116029

Prípravok na umývanie riadu - priateľským ku pokožke, aloe

5998466118702

Prípravok na umývanie riadu sprej Senzi aloe

5998466118719

Prípravok na umývanie riadu sprej Lemon essence

5998466115428

Antibakteriálny prípravok na riad

5998466116227

Antibakteriálny prostriedok na čistenie kuchyňe

5998466118078

Soft 'n' gel prací gel na biele prádlo

1,5 liter

8

40

5998466118061

Soft 'n' gel prací gel na farebné prádlo

1,5 liter

8

40

5998466118092

Soft 'n' gel prací gel na biele prádlo

3 liter

4

40

5998466118085

Soft 'n' gel prací gel na farebné prádlo

3 liter

4

40

5998466118115

Soft 'n' gel prací gel na biele prádlo

4,5 liter

2

56

5998466118108

Soft 'n' gel prací gel na farebné prádlo

4,5 liter

2

56

5998466115657

Oxi prášok pred praním 750g

750 g

16

24

5998466118313

Softnair Golden Rose avivážný koncentrát

1 liter

10

70

5998466118320

Softnair Black Night avivážný koncentrát

1 liter

10

70

5998466118344

Softnair White Moon avivážný koncentrát

1 liter

10

70

5998466118368

Softnair Deep Violet avivážný koncentrát

1 liter

10

70

5998466118337

Softnair Flamming Passion avivážný koncentrát

1 liter

10

70

5998466118382

Softnair Sparkling Zaphire avivážný koncentrát

1 liter

10

70

5998466118375

Softnair Endless Summer avivážný koncentrát

1 liter

10

70

5998466118351

Softnair Blue Horizon avivážný koncentrát

1 liter

10

70

5998466118399

Softnair New Love avivážný koncentrát

1 liter

10

70

Pranie a pláchanie

Kúpeľňa
5998466118405

Ostraňovač plesní

750 ml

18

40

5998466114216

Sanitárna čistiaca pena

750 ml

15

40

5998466118412

Čistič sprchovacích kabin

750 ml

18

40

5998466116234

Antibakteriálny prostriedok na čistenie kúpeľne

750 ml

18

40

5998466116210

Univerzálny čistič do kuchyňe

750 ml

18

40

5998466116388

Welltix 1l pine

1 liter

12

40

5998466116371

Welltix 1l lemon

1 liter

12

40

5998466116401

Welltix 1l ocean

1 liter

12

40

5998466115145

FERTIX dezinfekčný prostriedok

4 litre

6

20

5998466118870

FERTIX PINE dezinfekčný prostriedok

4 litre

6

20

5998466118887

FERTIX LEMON dezinfekčný prostriedok

2 litre

11

20

5998466118894

FERTIX PINE dezinfekčný prostriedok

2 litre

11

20

5998466114032

WC čistič s vôňou mandlí

750 ml

12

60

5998466115688

WC čistič s vôňou oceánu

750 ml

12

60

5998466115619

Čistič odpadu 1l

1 liter

14

45

5998466120040

Osviežovač vzduchu 2v1 citrus

300 ml

12

192

5998466120002

Osviežovač vzduchu 2v1 magnólia

300 ml

12

192

5998466120019

Osviežovač vzduchu 2v1 lilac

300 ml

12

192

5998466120033

Osviežovač vzduchu 2v1 lavender

300 ml

12

192

5998466120026

Osviežovač vzduchu 2v1 berries

300 ml

12

192

5998466120057

Osviežovač vzduchu 2v1 ocean

300 ml

12

192

Byt
5998466115510

Antarctic odstaraňovač vodného kameňa

750 ml

18

40

5998466118641

Vento sprej na ošetrenie nábytku classic 300ml

300ml

12

192

5998466118658

Vento sprej na ošetrenie nábytku dust stop 300ml

300ml

12

192

5998466118665

Vento sprej na ošetrenie nábytku beeswax 300ml

300ml

12

192

5998466118672

Vento sprej na ošetrenie nábytku lavender 300ml

300ml

12

192

5998466118603

Prípravok na ošetrenie kože

250ml

15

95

5998466115060

Čistič na okná fresh

750 ml

15

40

5998466118276

Čistič na okná apple fresh

750 ml

15

40

5998466116241

Starostlivosť o nábytok - včelí vosk

750 ml

18

40

5998466115510

Čistič na vodný kameň a hrdzu

1 liter

14

45

5998466118863

Carpet Cleaner, Sprej na čistenie kobercov

400ml

12

168

5998466118924

Sprej na čistenie kobercov

750ml

18

40

5998466114834

Čistenie kobercov

1 liter

14

45

5998466115091

Elegant čistič na podlahy

1 liter

12

40

5998466116265

Elegant čistič na podlahy parkety

1 liter

12

40

5998466116272

Elegant čistič na podlahy laminált, pvc

1 liter

12

40

5998466116128

Fine Multi Cleaner Summer

"Žltá"

5998466118122

Fine Multi Cleaner Lime

"Zelená"

5998466118146

Fine Multi Cleaner Marseille soap

"Bielá"

5998466118139

Fine Multi Cleaner Floral

"Červená"

1 liter
1 liter
1 liter
1 liter

12
12
12
12

40
40
40
40

5998466118733

Rewell for men Elevation deodorant body spray

5998466118740

Rewell for men Impression deodorant body spray

5998466118457

Rewell for men Mission deodorant body spray

5998466118764

Rewell for men Revolution deodorant body spray

5998466118801

Rewell for woman Obsession deodorant body spray

5998466118795

Rewell for woman Passion deodorant body spray

5998466118788

Rewell for woman Emotion deodorant body spray

5998466118771

Rewell for woman Devotion deodorant body spray

150 ml
150 ml
150 ml
150 ml
150 ml
150 ml
150 ml
150 ml

24
24
24
24
24
24
24
24

132
132
132
132
198
198
198
198

5998466118818

Rewell Shaving Foam 200ml Mission

5998466118825

Rewell Shaving Foam 200ml Impression

5998466118832

Rewell Shaving Foam 200ml Revolution

5998466118849

Rewell Shaving Foam 200ml Elevation

200 ml
200 ml
200 ml
200 ml

12
12
12
12

240
240
240
240

5998466114810

Odmasťovač za studena

5 liter

5

24

5998466115558

Odmasťovač za studena

20 liter

1

1

5998466111543

Antibakteriálny prípravok na riad

5 liter

5

24

5998466114322

Prípravok na umývanie riadu

5 liter

5

24

5998466114155

Sanitárna čistiaca pena

5 liter

5

24

5998466114834

Čistič na okná

5 liter

5

24

5998466114315

Čistenie kobercov

5 liter

5

24

5998466115001

Antartic čistič kúpelní

5 liter

5

24

5998466115000

Všeobecný čistič

5 liter

5

24

5998466115718

WC čistič s vôňov oceánu

5 liter

5

24

5998466115534

Elegant

5 liter

5

24

5998466115527

Čistič na vodný kameň a hrdzu

5 liter

5

24

Kozmentika

Pena na holenie

Gastro

