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Nazwa produktu

Obraz produktu

Opis produktu

Ilość szt. w opak. Ilość szt. opakowań
zbiorczym
zbiorczych

Waga netto
pal. (kg)

Waga brutto
pal. (kg)

Ilośc szt. na
palecie

X4 – Mydło w
płynie 1.2L

Mydło w płynie o przyjemnym,
świeżym zapachu jest delikatne
dla Twoich dłoni dzięki specjalnie
wyselekcjonowanym składnikom
i naturalnemu pH. Zawarta w
nim gliceryna kosmetyczna
nawilża skórę. Jest bardzo
wydajne w użyciu.

6

100

720

800

600

X4 Pielęgnacyjne
mydło
antybakteryjne
0,5l.

Delikatne mydło antybakteryjne
do higienicznego mycia.
Skutecznie oczyszcza skórę rąk,
zapewniając ochronę przed
bakteriami i wirusami. Zawiera
substancje nawilżające, które
zapewniają skórze właściwą
ochronę.

9

112

504

606

1008

Spesso Mydło w
płynie z pomką
0,5l. (miód,
pomarańcza,
sensitive)

Nawilżające kremowe mydło w
płynie do mycia rąk. Delikatne
dla skóry, nie wysusza jej i
nadaje jej aksamitną gładkość.
Odpowiednie do każdego
rodzaju skóry. Dostępne w 3
zapachach: sensitive (białe),
miodowym (jasne żółte) i
pomarańczowym
(pomarańczowe). Przebadane
dermatologicznie.

9

112

504

606

1008

Spesso Mydło
0,5l. w płynie
zapas (miód,
pomarańcza,
sensitive)

Nawilżające kremowe mydło w
płynie do mycia rąk. Delikatne
dla skóry, nie wysusza jej i
nadaje jej aksamitną gładkość.
Odpowiednie do każdego
rodzaju skóry. Dostępne w 3
zapachach: sensitive (białe),
miodowym (jasne żółte) i
pomarańczowym
(pomarańczowe). Przebadane
dermatologicznie.

9

112

504

540

1008

Spesso Mydło
FLIP TOP 0,5l. w
płynie zapas
(miód,
pomarańcza,
sensitive)

Nawilżające kremowe mydło w
płynie do mycia rąk. Delikatne
dla skóry, nie wysusza jej i
nadaje jej aksamitną gładkość.
Odpowiednie do każdego
rodzaju skóry. Dostępne w 3
zapachach: sensitive (białe),
miodowym (jasne żółte) i
pomarańczowym
(pomarańczowe). Przebadane
dermatologicznie.

9

112

504

540

1008

Spesso Mydło 5l.
w płynie zapas
(pomarańcza,
miód, sensitive)

Nawilżające kremowe mydło w
płynie. Delikatne dla skóry, nie
wysusza jej i nadaje jej
aksamitną gładkość.
Odpowiednie do każdego
rodzaju skóry. Dostępne w 3
zapachach: sensitive (białe),
miodowym (jasne żółte) i
pomarańczowym
(pomarańczowe). Przebadane
dermatologicznie.

1

0

570

600

114

Camea Płyn do
mycia naczyń 0,5l.
(cytryna, mięta,
pomarańcza)

Wydajny płyn do mycia naczyń.
Usuwa wszelkiego rodzaju
zabrudzenia, odtłuszcza,
pozostawia naczynia lśniąco
czyste. Dzięki zawartości aloesu
chroni dłonie. Dostępny w 3
zapachach: mięta, cytryna i
pomarańcza.

12

85

510

606

1020

Camea Płyn do
mycia naczyń 1l.
(cytryna, mięta,
pomarańcza)

Wydajny płyn do mycia naczyń.
Usuwa wszelkiego rodzaju
zabrudzenia, odtłuszcza,
pozostawia naczynia lśniąco
czyste. Dzięki zawartości aloesu
chroni dłonie. Dostępny w 3
zapachach: mięta, cytryna i
pomarańcza.

10

56

560

640

560

Camea Płyn do
mycia naczyń 5l.
(mięta, cytryna)

Wydajny płyn do mycia naczyń.
Usuwa wszelkiego rodzaju
zabrudzenia, odtłuszcza,
pozostawia naczynia lśniąco
czyste. Dzięki zawartości aloesu
chroni dłonie. Dostępny w 2
zapachach: mięta, cytryna.

1

0

570

609

114

Płyn Uniwersalny
Spesso 1l.
Uniwersal Cleaner
(spring ﬂower,
garden blossom,
cytryna, lawenda)

Wydajne płyny do czyszczenia
wszystkich gładkich powierzchni
w domu, takich jak: podłogi,
powierzchnie laminowane,
posadzki. Doskonale usuwają
wszystkie rodzaje tłuszczów i
brud, pozostawiając lśniące,
odświeżone powierzchnie oraz
przyjemny zapach. Dostępne są
w 3 zapachach: kwiatowym,
jabłkowym oraz cytrynowym.

10

56

560

665

560

Mleczko do
czyszczenia
Spesso 0,5l.
Cytryna

Mleczko do czyszczenia Spesso
o zapachu świeżej cytryny,
skutecznie usuwa najbardziej
uporczywy brud, przypalone
resztki, pleśń, rdzę oraz
zabrudzenia pochodzenia
tłuszczowego. Nasze mleczko
usuwając brud, jednocześnie
zapewnia połysk oraz ochronę
czyszczonych powierzchni.

12

100

720

850

1200

Żel W.C.
Palladium 0,75l.
(las, morze,
cytryna)

Zagęszczone żele do W.C.
doskonale usuwają brud i
kamieñ w toalecie, działając
także pod obrzeżem muszli i
poniżej linii wody. Działają
antybakteryjnie skutecznie
zapewniając higienę i czystość w
toalecie. Pozostawiają
długotrwały świeży zapach.
Dostępne są w 3 zapachach:
morskim, leśnym oraz
cytrynowym.

14

60

630

763

840

Płyn do szyb
Spesso 1l.
(Jabłko)

Przeznaczony do mycia szyb,
okien, luster, różnych
powierzchni szklanych,
ceramicznych i gładkich
powierzchni kuchennych. Usuwa
brud i tłuste plamy. Zmniejsza
ilość plam powstałych po
opadach deszczu i utrudnia
ponowne osadzanie się brudu.

10

60

600

700

600

Proszek do prania
Spesso Extra
Power
Uniwersalny 3kg.

Proszki zawierają odplamiacze
aktywne i tlenowe dzięki którym
wyprane tkaniny zyskują śnieżną
biel oraz utrzymują swoje kolory.
Dzięki składnikowi
bioaktywnemu proszki ﬁrmy
Camea skutecznie usuwają
plamy już w temperaturze 30
stopni. Czynne substancje
chronią kolory i włókna pranych
tkanin. Podczas każdego prania
ubrania zyskują lekki, świeży
zapach.

6

44

792

840

264

Proszek do prania
Spesso Extra
Power
Uniwersalny 6kg.

Proszki zawierają odplamiacze
aktywne i tlenowe dzięki którym
wyprane tkaniny zyskują śnieżną
biel oraz utrzymują swoje kolory.
Dzięki składnikowi
bioaktywnemu proszki ﬁrmy
Camea skutecznie usuwają
plamy już w temperaturze 30
stopni. Czynne substancje
chronią kolory i włókna pranych
tkanin. Podczas każdego prania
ubrania zyskują lekki, świeży
zapach.

1

0

600

640

100

Proszek do prania
Spesso Extra
Power
Uniwersalny 10kg.

Proszki zawierają odplamiacze
aktywne i tlenowe dzięki którym
wyprane tkaniny zyskują śnieżną
biel oraz utrzymują swoje kolory.
Dzięki składnikowi
bioaktywnemu proszki ﬁrmy
Camea skutecznie usuwają
plamy już w temperaturze 30
stopni. Czynne substancje
chronią kolory i włókna pranych
tkanin. Podczas każdego prania
ubrania zyskują lekki, świeży
zapach.

1

0

800

830

80

Proszek do prania
ASTRON 3kg
(Biel, Kolor).

Proszki zawierają odplamiacze
aktywne i tlenowe dzięki którym
wyprane tkaniny zyskują śnieżną
biel oraz utrzymują swoje kolory.
Dzięki składnikowi
bioaktywnemu proszki ﬁrmy
Camea skutecznie usuwają
plamy już w temperaturze 30
stopni. Czynne substancje
chronią kolory i włókna pranych
tkanin. Podczas każdego prania
ubrania zyskują lekki, świeży
zapach.

6

44

792

840

264

Kostki do W.C.
Camea (morze,
las)

Usuwaja skutecznie
zabrudzenia, zapobiegaja
odkładaniu się osadów i działają
dezynfekująco przy każdym
spłukaniu. Wydzielają
odświeżający zapach. Dostępne
są w 2 zapachach: morskim i
kwiatowym.

22

148

140

222

3256

Kostki do W.C. 3D
Camea (Green
Power, kwiat,
ocean)

Specjalnie dobrane składniki
kostki myją muszlę klozetową
oraz zapobiegają odkładaniu się
osadów. Przy każdorazowym
spłukaniu tworzą obﬁtą pianę i
wydzielają odświeżający zapach
i barwią wodę. Dostępne w
zapachach Green Power, kwiat i
ocean.

22

90

162

178

1980

Kostki do W.C. 3D
DUO Camea
(morze,kwiat, las
barwiąca)

Usuwaja skutecznie
zabrudzenia, zapobiegaja
odkładaniu się osadów i działają
dezynfekująco przy każdym
spłukaniu. Wydzielają
odświeżający zapach. Dostępne
są w 3 zapachach: morskim i
kwiatowym oraz leśnym
zielonym barwiącym wodę.

16

72

187

220

1152

X4 - Woda
Demineralizowana
1.2L

Woda demineralizowana:
Zastosowana woda
demineralizowana chroni
żelazko przed osadzeniem się
kamienia, ułatwia prasowanie,
jest odpowiednia do każdego
rodzaju tkanin.

6

100

720

780

600

Płyn do czyszczenia toalet.
Skutecznie usuwa brud i kamień,
działając pod obrzeżem muszli
oraz poniżej linii wody. Zapewnia
higienę i czystość w toalecie.
Pozostawia długotrwały zapach.

14

60

630

763

840

X4 – Żel do W.C
0,75l.

