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Със силата на природата 

ОПAКОВКА:
Ref. 01270701 - Кутия 12 x 1 L 
Ref. 01270801 - Кутия 4 x 5 L

Почиства и премахва 
безпроблемно всякакви 
замърсявания. Може да се 
използва за почистване на 
всякакви повърхности: алуминий, 
дърво, плексиглас, ламинати, 
неръждавейка. Оставя приятен 
цитрусов аромат. Без следи. 
 
ОПAКОВКА: 
Ref. 01270301 - Кутия 6 x 750 ml 

ОПИСАНИЕ:
Измива,премахва мазнини, придава 
блясък на посудата. 
Не оставя следи.

Препарат за измиване 
на посуда

ОПИСАНИЕ:

Мултифункционален препарат.
Готов за употреба.

ОПAКОВКА: 
Ref. 01270201 - Кутия 12 x 750 ml 

WC гел за тоалетни 
ОПИСАНИЕ: 
Препарат за перфектна хигиена. 
Премахва и предотвратява натруп-
ването на уринатен камък. 
Придава дълготраен блясък. 
Оставя приятен аромат. 
Безопасен за септични ями.

ОПAКОВКА: 
Ref. 01270101 - Кутия 6 x 500 ml 
Ref. 01270601 - Кутия 4 x 5 L

Почиства всякакви стъклени 
повърхности. Изсъхва без да  
оставя следи. Има приятен аромат 
на цветя. 

Описание:

Препарат за прозорци

ОПАКОВКА:
Ref. 01270902 - Кутия 4 x 5 L

Почиства и премахва силни 
замърсявания от всички 
видове подови настилки. Премахва 
мръсотията, без да оставя следи. 
Не е необходимо изплакване с други 
препарати. Остава дълготраен екзо-
тичен аромат. Може да се използва 
както за ръчно почистване, така и с 
подопочистващ автомат.

ОПAКОВКА:
Ref. 01270501 - Кутия 4 x 5 L

Почиства и премахва мръсотията 
безпроблемно. 
Идеален за почистване на 
керамични и модерни повърхности:
пластмаса, линолеум, ламинати и 
др. Без изплакване. Не замазва. 
Оставя приятен аромат.

ОПAКОВКА: 
Ref. 01270401 - Кутия 6 x 750 ml 

ОПИСАНИЕ:

Универсален препарат
(концентрат)Препарат за бани 

ОПИСАНИЕ: 
Елиминира натрупването на калк и 
мръсотия по батериите, мивки, 
фаянс, душ кабини. 
За ежедневна употреба и 
поддръжка. Придава блясък на 
почистваните повърхности. 
Възвръща лъскавината на хрома. 
Оставя приятен натурален аромат. 

ОПИСАНИЕ:
Препарат за под

НОВО ! 

Всички препарати за почистване от серията Action Verte  притежават Европейския 
ECOLABEL – знак за безопасност на продукта. Те са признати за тяхната ефективност и 
минимално въздействие върху околната среда през целия им срок на годност и 
производтсво. 

100% Природосъобразен 

Тези продукти са разработени с оглед на опазването на околната среда, както и 
безопасността на тези, които ги използват. Чрез намаляване на веществата, които 
предизвикват алергии и дискомфорт серия Action Verte гарантира максимална защита 
и комфорт. 

100% Безопасен 

 

Енергия 

от 
Природата Препаратите за почистване са ефективни и тествани в нашите производствени бази.

100% Ефикасен 

Action Verte 



  

Професионалната екологична гама 

100% Ефикасен 

100% Безопасна
100% Природосъобразна 

« Да дадем 

на децата ни 

по-безопасен свят »


