
N e k e d  é s  o t t h o n o d n a k termékkatalógus 10 | 2014 / 2015



Segíts, hogy segíthessünk!

www.golden-tulip.com

F O U N D A T I O N

A termékeink minőségére és az Önök megelégedettségére való folyamatos törekvés állandó 
cselekvésre ösztönöz minket. Folyton új recepteken dolgozunk, és teszteljük az új termékeket. 
Azt akarjuk, hogy a kínálatunk megfeleljen az Önök elvárásainak és egyúttal a legmagasabb 
minőségi követelményeknek. Ugyanakkor minden törekvésünkkel azon vagyunk, hogy az 
Önök által használt információs és promóciós anyagok vonzók és praktikusak legyenek. Ezért 
nagy örömmel mutatjuk be Önöknek az FM GROUP FOR HOME új katalógusát. A bevezetett 
egyszerűsítések és modern grafikai megoldások minden bizonnyal megkönnyítik az eligazo-
dást a katalógusban, és így az otthonápolási termékek bemutatását a vevőknek.

A cég elsősorban a csodálatos illatokról ismert, ezért olyan forradalmian új öblítőszereket ké-
szítettünk Önöknek, amelyek új generációs kapszulák segítségével bocsátják ki fokozatosan 
az illatukat. A fehér és színes ruhákhoz való mosószereken kívül mostantól kapható a fekete 
ruhákhoz való folyékony mosószer is. Az ebben alkalmazott innovatív színvédelem révén a sötét 
ruhák még több mosás után is újnak néznek ki. 

A környezet és az Önök által otthon használt  háztartási gépek iránti gondoskodás arra vezetett 
minket, hogy termékkínálatunkat kiszélesítsük vízlágyító tablettákkal is.

A légfrissítő termékek csoportja ugyanakkor kézzel készített gyapjúkanócos szójás illatgyertyá-
val bővül ki. Az elegáns, négyzetes üvegbe olvasztott gyertyák a lakásbelsőbe egyedi, érzéki 
hangulatot és csodálatos illatot varázsolnak, aromájuk ideálisan összecseng az Önök számára 
már ismert lakásparfümökkel.

Érdemes személyesen is meggyőződni – a termékeinkkel a takarítás gyorsabb, és 
minden pillanata élvezet.

Jó vásárlást!

Katarzyna és Artur Trawińscy 
FM GROUP World

 Megfelelünk az elvárásoknak



A katalógusban bruttó árak szerepelnek, amelyek 27% ÁFA-t tartalmaznak.
Az FM GROUP FOR HOME 10 katalógus 2014 októberétől érvényes. A katalógusban szereplő kínálat a termékek és árak tekintetében 2014 októberétől a készlet 
erejéig vagy az új katalógus megjelenéséig kötelező érvényű.
Az FM GROUP termékeinek értékesítése illetve reklámja tekintetében az egyedüli hivatalos információforrásnak a katalógusok, a Marketing Terv és az FM GROUP 
World vagy az FM GROUP Magyarország által kiadott vagy elfogadott más reklám- és promóciós illetve információs anyagok számítanak. 
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 TARTALOMJEGYZÉK

MOSÁS / LAUNDRY  6-17
 Vízlágyító tabletták (Washing Machine Water Softening Tabs) Új!  7

 Aromaterápiás textilöblítők (Aromatherapy Fabric Softeners) Új!  8-9

 Luxus textilöblítők (Luxury Fabric Softeners)  10-11

 Textilöblítők (Fabric Softeners)  12

 Folyékony mosószer fekete ruhákhoz (Black Laundry Liquid) Új!  13

 Folyékony mosószer fehér ruhákhoz (White Laundry Liquid)  14

 Foylékony mosószer színes ruhákhoz (Vivid Colours Laundry Liquid)  15

 Vasaláskönnyítő spray (Anti-Crease Ironing Spray)  16

 Folttisztító (Multi Fabric Stain Remover)  17

KONYHA / KITCHEN  18-29
 Konyhai általános tisztítószer (Kitchen Cleaner)  19

 Mosogatótabletta (Bio Power Dishwasher Tabs)  20

 Mosogatógép öblítőszer (Dishwasher Rinse Aid)  21

 Mosogatógép tisztító tabletta (Dishwasher Cleaner)  22

 Univerzális vízkőoldó (Descaler All Purpose)  23

 Mosogatószerek (Washing-Up Liquids)  24

 Mosogatóbalzsam (Babassu Oil Washing-Up Balm)  25

 Inox tisztító (INOX Cleaner)  26

 Hűtőszekrény- és mikrosütőtisztító (Fridge & Microwave Cleaner)  27

 Kerámialap-tisztító (Ceramic Hob Cleaner)  28

 Extra erős zsíroldó (Degreaser Extra Power)  29

UNIVERZÁLIS TERMÉKEK / UNIVERSAL  30-40
 Tisztító szivacs (Cleaning Sponge)  31

 Laminált parketta tisztító- és ápolószer (Laminate Floor Liquid)  32

 Szőnyeg- és kárpittisztító (Carpet & Upholstery Cleaner)  33

 Kandallóüveg- és tűzhelytisztító (Fireplace Glass & Oven Cleaner)  34

 Fémtisztító paszta (Metal Cleaning Paste)  35

 Univerzális tisztítószer (Multi Purpose Cleaner)  36

 Ablaktisztító (Glass Cleaner)  37

 Képernyőtisztító (CRT & LCD Screen Cleaner)  38

 Páramentesítő hab (Anti-Mist Foam)  39

 Nagyhatású tisztítószer (Power Cleaner)  40

FÜRDŐSZOBA / BATH  41-43
 Fürdőszobai általános tisztítószer (Bathroom Cleaner)  42

 Zuhanykabin-tisztító (Shower Cleaner)  43

FÜRDŐSZOBA ÉS KONYHA / BATH & KITCHEN  44-48
 Fugatisztító (Grout Cleaner)  45

 Vízkő- és rozsdaeltávolító gél (Limescale & Rust Remover Gel)  46

 Lefolyótisztító granulátum (Drain Cleaner)  47

 Általános fürdőszoba- és konyhatisztító (Multi Surface Soft Cleanser)  48

TOALET / TOILET  49-50
 Szaniter tisztító (Exotic WC Cleaning Gel)  50

ILLATOSÍTÓK / AIR  51-59
 Illatosított szójagyertyák (Scented Soy Candles) Új!  52-53

 Lakásillatosítók (Home Perfumes)  54-55

 Ágynemű illatosítók (Scented Linen Sprays)  56

 Szekrény illatosítók (Wardrobe Fragrances)  57

 Porszívó illatosítók (Vacuum Fresheners)  58

 Ilaltosítók autóba, irodába és otthonra (Air Fresheners)  59

BÚTORÁPOLÁS / FURNITURE  60-62
 Bőrápoló viasz (Leather Wax Conditioner)  61

 Bútortisztító- és ápoló spray (Furniture Cleaner)  62

KIEGÉSZÍTŐK / ACCESSORIES  63-67
 Mikroszálas törlőkendő (Delicat Cloth)  64

 Univerzális törlőkendő tekercs (Multi Function Roll Wipes)  65

 Pumpa, porlasztó, szórófej (Dispenser Pump, Atomiser, Trigger Cup)  66-67

TESTÁPOLÁS / BODY  68-69
 Folyékony szappanok (Fresh Woody Soap, Royal Fruity Soap)  69

HÁZIÁLLATOK / PETS  70-74
 Háziállat parfümök (Scented Mists for Pets)  71

 Száraz sampon macskáknak (Dry Shampoo for Cats)  72

 Univerzális kutyasampon (All Purpose Shampoo for Dogs)  73

 Kímélő sampon yorkshire terriereknek (Gentle Shampoo for Yorkshire Terriers)  74

AUTÓKOZMETIKUMOK / AUTO  75-79
 Műszerfalápoló spray (Cockpit Care Spray)  76

 Könnyűfémfelni tisztító (Aluminium Rim Cleaner)  77

 Autóillatosítók (Car Perfumes)  78

 Autóillatosító utántöltők (Car Perfumes Refills)  79
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Washing Machine Water Softening Tabs | 400 g | 25 db

 Vízlágyító tabletta ÚJ

 Meghosszabbítja  
 a mosógép   
 élettartamát

 Kiöblíti a 
szennyeződéseket  
a mosógépből és  
tisztítja a lefolyót,

 mindezt egy vízben oldódó fóliában,  
 amely védi a kézbőrt.  
 Elég bedobni a mosógép  
 dobjába a ruhákkal együtt!

Semlegesíti a 
szennyeződés és  
a vízkő káros hatását.

Csökkenti a mosószer-
felhasználást és védi  
a ruha anyagát és színét

A berendezést csillogóan 
tisztává teszi, és  
megszünteti a kellemetlen 
szagokat.

Hatékony mosás  
minden hőmérsékleten

 H080 

1 590 Ft
3 975 Ft/1 kg
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Különféle anyagok, eltérő színek, és egy egyszerű módszer  
a profi ápoláshoz: a ruhamosó termékeink hatékonyan  
és kímélő módon távolítják el a foltokat, nem károsítják  
a színeket, ápolnak, és illatosítanak, megkönnyítik a vasalást.

Fehér, fekete, színes

 MOSÁS



Aromatherapy Fabric Softener | 1000 ml

 Aromaterápiás textilöblítők ÚJ

 Aktív illatos mikrokapszulákat 
tartalmaz, amelyek fokozatosan 
bocsátják ki illatanyagaikat, 
valamint minőségi illatolajaikat.

 Legyen a ruháidnak  
mesés illata egészen  
a következő mosásig!

 Egyedi  
lágyság és 
rugalmasság

 Nagyon  
 gazdaságos

Azure Sky  

 H081
 A citrusok, friss gyümölcsök illatának 

valamint zöld és vizes jegyeknek  
a tökéletes keveréke, amely a pézsma 
és ámbra észbontó egységébe olvad.

Sweet Delight  

 H082
 Magával ragadó kompozíció, amely  

az édes vanília és a kifinomult fehér 
liliom aromáját ötvözia pacsuli,  
a mandula és a szantálfa illatával.

Koncentrátum
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Minden illat: 

1 790 Ft



Akik ezt a terméket rendelték,  
a következő terméket is kiválasztották: 

Splendid Violet porszívóillatosító

Kedvenc parfümöd 
illatával moshatsz

Gyűjtsd össze az azonos 
illatú termékeket!

Secret Garden | FM 10  

 H036 
 Az ibolya édessége, a mandarin, a rózsa és a borostyán  

friss jegyei, valamint az afrikai orchidea ellenállhatatlansága.

Sunny Breeze | FM 23  

 H038 
 A mandarin, a jázmin és  
 a vanília édes jegyei.

Splendid Violet | FM 81 

 H037 
 A magnólia, a gyöngyvirág, a rózsa és  

az ibolya jegyei, amelynek egységét az 
alma és a zöld uborka aromája veszi körül.

 Megakadályozza  
 az elektrosztatikus feltöltődést

Koncentrátum

Luxury Fabric Softener | 1000 ml

 Luxus textilöblítők

 Intenzív, tartós  
 illatot nyújt!
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Minden illat: 

1 650 Ft



ÚJ

 Minden típusú  
 textilhez

 Innovatív védelem  
 a feketének!

 Könnyedén  
 kiöblíthető   
 és nem hagy  
 foltokat

Hatékony megelőzi az 
elektrosztatikus feltöltődést.

Az aktív enzimek 
hatékonyan távolítják el 
a foltokat már alacsony 
hőmérsékleten is.

Sun Lime 

 H009 
 Frissítő kompozíció a lime  
 erős illatával.

Moon Fantasy 

 H010 
 A jázmin meleg illata  
 a pézsma jegyével kiemelve.

Black Laundry Liquid | 1000 ml

Fabric Softener | 1000 ml

 Textilöblítők

Virágos illat

Koncentrátum

 Folyékony mosószer  
        fekete ruhákhoz

 Megkönnyíti a vasalást

 H083  

1 690 Ft
Minden illat: 

1 510 Ft

MOSÓSZERRELMOSÓSZER  
NÉLKÜL
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Mosógépbe és kézi mosáshoz< 60°C

Pr
ak

tik
us adagolóval

 A ruháknak   
 puha lágyságot nyújt
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Vivid Colours Laundry Liquid | 1000 ml

 Folyékony mosószer  
 színes ruhákhoz 

Az innovatív színvédelmi 
rendszer garantálja, hogy a 
ruha színe nem halványodik el.

Folyékony állagának köszönhetően 
tökéletesen kiöblítődik a ruhából,  
és nem hagy foltokat.

Már alacsony hőmérsékleten is 
tökéletesen eltávolítja az összes 
szennyeződést és zsíros foltot.
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Mosógépbe és kézi mosáshoz< 60°CMosógépbe és kézi mosáshoz< 60°C
 H007 | FM 81  

1 660 Ft

 Hatékonyan eltávolítja az összes 
 szennyeződést és makacs foltot

 Élénkíti a fehéret, és hatékonyan megelőzi a ruhák 
 elszürkülését

White Laundry Liquid | 1000 ml

 Folyékony mosószer  
 fehér ruhákhoz

 H006 

1 510 Ft

TOPTOP
1010

Virágos illat Virágos illat 
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 Védi még a legfinomabb  
ruhákat is.

 Vasaláskönnyítő  
 spray Multi Fabric Stain Remover | 750 ml

 Folteltávolító

 Parfümillatú hab 
 praktikus kiszerelésben

 A foltoknak nincs esélyük!

 Klórmentes, 
 védi  
 a színeket

Anti-Crease Ironing Spray | 300 ml

 Vasalás vízpára nélkül

 A ruha hosszabban 
megőrzi elegáns  
kinézetét.

 Az aktív enzimek magas 
aránya miatt hatásos 
a fű-, vér-, tojás és 
szószfoltok esetén.

 Még nagyon finom 
anyagokhoz is ajánlott.

Virágos illat Virágos – zöld illat 

 H005 

1 210 Ft
1 313 Ft/1 l  
Ár szórófejjel együtt: 1 570 Ft

 H011 

1 510 Ft
5 033 Ft/1 l 

TOPTOP
1010



Kitchen Cleaner | 750 ml

 H074 

2 210 Ft
2 946 Ft/1 l  
Ár szórófejjel együtt: 2 570 Ft 

A speciális szórófej aktív habbá 
alakítja a folyadékot.

A konyhában a legfontosabb az íz, az illat, és a meleg, családias légkör.  
Termékeink segítségével a higiénikus tisztaságnak, csillogó edényeknek  
és evőeszközöknek törölgetés nélkül is örülhetsz, Neked csak a szeretteiddel 
elköltött közös ebédeket kell megünnepelned.
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A közös étkezések öröme 

 KONYHA

 Tökéletesen eltávolítja   
 a mindennapos szennyeződéseket  
 és a port, nem hagy foltokat

 Konyhai általános  
 tisztítószer 



Bio Power Dishwasher Tabs All in 1 | 500 g | 25 db

 Mosogató tabletta 

 H068 

1 990 Ft
3 980 Ft/1 kg

Dishwasher Rinse Aid | 250 ml

 Mosogatógép öblítőszer 

 H071 

890 Ft
3 560 Ft/1 l

Megelőzi a vízkő 
lerakódását és  
az edények fakulását.

Nem tartalmaz foszfátokat,  
illat- és színezőanyagokat.
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 Még a legmakacsabb
 lerakódásokat és  
 zsírt is eltávolítja

Hogyan kell használni  
 a tablettákat?
Helyezzük a védőfóliában levő tablettát  
a mosogatószer adagolóba.  
Ne tegyük a tablettát máshova, pl.: az 
evőeszköztartóba. Minden tablettát védő 
fólia takar, amely tökéletesen felszívódik  
a vízben, mialatt a mosogatógép dolgozik. 
A védőrétegnek köszönhetően a kezünk 
soha nem érintkezik vegyszerrel. 

Az aktív enzimek már 
40°C-on is hatékonyak

 Tökéletes tisztaság  
 és kristályos csillogás   
 foltok nélkül 

 Üveg- és kerámia  
 edények, valamint  
 evőeszközök 
 tisztításához

Automata mosogatógépekhez

Ideális tisztaságot és kápráztató 
csillogást nyújt törölgetés nélkül.

A vízben oldódó fóliába  
csomagolt tabletta teljesen 
biztonságos a kézbőrre.



Dishwasher Cleaner | 80 g | 2 db

 H072 

760 Ft
9 500 Ft/1 kg

Descaler All Purpose | 250 ml

 Univerzális vízkőeltávolító

 H075 

1 860 Ft
7 440 Ft/1 l

Könnyedén elér még a nehezen  
hozzáférhető helyekhez is.

A rendszeres használat hosszú, 
problémamentes működést 
biztosít a mosogatógépnek.
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 Mosogatógép tisztító tabletta 

 Gyorsan és hatékonyan távolítja el a vízkövet

 Sokoldalú
 és gazdaságos 

Koncentrált savas 
formulaKörnyezetbarát formula

 Eltávolítja a mosogatógépből a zsíros 
szennyeződéseket és a vízkövet, valamint 
a kellemetlen szagokat



Babassu Oil Washing-Up Balm | 750 ml

 Mosogatóbalzsam
Aloe | Red Citrus Washing-Up Liquid | 750 ml

 Mosogatószerek

Minden illat: 

1 110 Ft
1 480 Ft/1 l  

Ár pumpával együtt: 1 470 Ft

 H063 

1 550 Ft
2 067 Ft/1 l  
Ár pumpával együtt: 1 910 Ft

Babassu-olajjal

Babassu-olaj 

A babassu-olajat egy pálmafajta (Attalea 

speciosa) magjának hidegsajtolásával nyerik, 

amely Brazíliában és Afrikában nő vadon illetve 

ültetvényeken. Az olaj kb. 70% zsírt tartalmaz, és 

magas benne a telítetlen zsírsavak és az E-vitamin 

aránya. Hidratálja, lágyítja és táplálja a bőrt.  

Erősíti a hámréteget, öregedésgátló hatású, véd  

a szabad gyökök káros hatásától. Nagyon 

könnyen felszívódik. Nem irritálja a bőrt.  

A bőr számára igazi fiatalító elixír.

Felhasználók véleménye:

 
Ajánlom a Red Citrust. Ami engem illet, 

nálam tökéletesen megbirkózik a koszos 

edényekkel. Fantasztikus az illata, az 

adagolója nagyon praktikus, nem kell 

emelgetni és nyomogatni a flakont:) 

– Jagoda, internetező

Magas arányban 
tartalmaz tisztító 
hatóanyagokat, ezért 
nagyon gazdaságos.
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Aloe Washing-Up Liquid 
 H019 

 Az aloékivonat hidratálja és  
 regenerálja a kézbőrt.

Red Citrus Washing-Up Liquid  
 H018 

 Egzotikus gyümölcsök kivonatait tartalmazza,  
 amelyek ápolják a száraz kézbőrt.

 Hatásos és kímélő

 Tisztítja az edényeket  
 és ápolja a kezet.

 Gyorsan és hatékonyan eltávolítja  
 a szennyeződést és a zsírt

Praktikus pumpa, amellyel adagolni 
lehet a folyadék mennyiségét

Bőrgyógyászatilag tesztelt | semleges a bőr pH-ra pH
5,5Semleges a bőr pH-ra pH

5,5



Fridge & Microwave Cleaner | 750 ml

 Hűtőszekrény- és 
 mikrosütő tisztító INOX Cleaner | 250 ml

 Inox tisztító 

 H043 

2 900 Ft
11 600 Ft/1 l  
Ár permetezőfejjel: 3 260 Ft

 H069 

1 110 Ft
1 480 Ft/1 l  
Ár szórófejjel együtt: 1 470 Ft

Nem karcolja a tisztított 
felületet és védelmet nyújt  
az új szennyeződések ellen. Legyőzi a kellemetlen 

szagokat és a zsíros 
foltokat.

Matt rozsdamentes acél,  
INOX ápolására való.

INOX = inoxydable, azaz 
franciául rozsdamentes

Egyszerre tisztít  
és políroz.

A praktikus szórófej segítségével 
a függőleges felületre és 
nehezen Hozzáférhető helyekre 
is felviheted a készítményt.
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 Még a zsíros  
 foltokat és  
 a kéznyomokat  
 is eltávolítja 

 Eltávolítja  
 a szennyeződéseket   
 és higiénikus tisztaságot  
 biztosít

 Elősegíti a dér eltávolítását

 Mindennapos használatra

Még akkor is dolgozik, 
amikor Te pihensz!

Citrusos illat 



 Kerámialap tisztító 

 H070 

1 210 Ft
1 613 Ft/1 l  
Ár szórófejjel együtt: 1 570 Ft

A speciális szórófej friss, 
citrusos illatú aktív habbá 
alakítja a folyadékot.

A védőréteg megelőzi 
a szennyeződés újbóli 
megtelepedését.

Akik ezt a terméket rendelték, a következő terméket is 
kiválasztották: Mikroszálas törlőkendő Citrusos illat  

 Extra erős zsíroldó

 H032 

1 620 Ft
2 160 Ft/1 l  
Ár szórófejjel együtt: 1 980 Ft

Hatékonyan küzdi le a nehezen eltávolítható, 
zsíros és ragadós szennyeződéseket valamint 
az odaégett zsírt.

Segít megőrizni a 
tisztaságot és higiéniát 
a konyhában.

Virágos-Citrusos illat  

Ceramic Hob Cleaner | 750 ml Degreaser Extra Power | 750 ml
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 Tisztít, ápol  
 és ragyogást nyújt

 Nem karcolja  
 a felületet és nem hagy  
 foltokat

 Még akkor is dolgozik, 
  amikor Te pihensz!

 A zsírnak nincs esélye! 
 Nem karcolja a tisztított felületet. 
 Nem hagy foltokat.

Felhasználók véleménye:

 
Nem tudom, hogy is tudtam  

a termék nélkül létezni. Ideális  

a tűzhelyhez és a szagelszívóhoz. 

Elég egy törlés a kendővel, és  

a berendezés úgy néz ki, mintha 

új lenne. Könnyen használható, 

gyermekek elől könnyen elzárható. 

– pewna_zuzanna, internetező



 Tisztító szivacs 

 H067 

850 Ft

 Elég csak  
 egy kevés víz!

 Eltünteti a koszt és a cseppeket 
 Megszünteti a toll, filctoll és zsírkréta nyomokat  
 és más foltokat.

Új technológia   
az otthonodban 

N e k e d  é s  o t t h o n o d n a k

Cleaning Sponge Wet & Wipe | 10,9 x 6,1 x 3,8 cm
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 UNIVERZÁLIS TERMÉKEK

Felhasználók véleménye:

 
A fal beszennyeződése már nem 

jelent problémát és nem kell általános 

felújítás ;) 

– Anita, Facebook

A szivaccsal való tisztítás csupa élvezet.

– Ewa, Facebook

Megkönnyíti a szennyeződések megszüntetését, amelyekkel  
nem birkóznak meg más szerek, a berendezések visszanyerik  
korábbi fényüket, hatékonyságuk sokáig látható eredményeket hoz.

Hogyan használjuk a szivacsot? 
Nedvesítsük meg vízben és nyomkodjuk ki! 
Addig töröljük a szennyeződést, amíg a folt 
el nem tűnik! Olyan felületeken használjuk, 
amely ellenáll a víznek és a dörzsölésnek!

Egyedi szerkezete mélyen 
behatol a tisztított felületbe, 
és hatékonyan eltávolítja 
a szennyeződéseket 
tisztítószerek használata 
nélkül.



 Szőnyeg- és kárpittisztító  Laminált parketta tisztító-  
 és ápolószer 

 H014 

2 540 Ft

Eredmény: a szálak nem 
töltődnek fel, és lassabban 
szívják magukba a 
szennyeződéseket.

Nagyon koncentrált – 
hatékonyan megszünteti 
a port, a koszt és a 
zsíros foltokat.

 Kellemes Marseille-i  
 szappan illatú 

 Hatékonyan távolítja el a koszt, a port  
 és a foltokat Az innovatív formula   

 ideális tisztaságot és csillogást  
 biztosít foltok nélkül  Kíméli  

 a kezet

Carpet & Upholstery Cleaner | 1000 ml

Laminate Floor Liquid | 1000 ml
Padló- és fali laminált lapokhoz és 
fóliázott bútorlapokhoz.

Citrusos illat  

 Védi a színeket.  
 Aktív habbal.
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Semmi nem emlékeztet jobban a 

tökéletes tisztaságra és az ápolásra, mint 

a Marseille-i szappan, amelyet többszáz 

éve készítenek Dél-Franciaországban. 

Ennek fő összetevője az olívaolaj.  

A Marseille-i szappan olívás-krémes 

frissességét most a bútorlapok tisztasága 

iránti mindennapos törődés során is 

érezheted.

 H016 

1 110 Ft
Marseille-i szappan



Metal Cleaning Paste | 150 ml

 Fémtisztító paszta 

Fireplace Glass & Oven Cleaner | 750 ml

 Kandallóüveg- és  
 tűzhelytisztító 

 H035 

1 100 Ft
1 457 Ft/1 l  
Ár szórófejjel együtt: 1 460 Ft

 H039 

1 990 Ft
13 267 Ft/1 l

Olyan hatóanyagokat 
tartalmaz, amelyek gátolják  
a kosz újbóli lerakódását.

Villámgyorsan eltávolítja  
a szennyeződéseket és  
visszaadja a csillogást.

Tisztít és konzervál.

Innováció: a korroziógátló 
lassítja a fém pusztulását!

 Hatékonyan távolítja el  
 az odaégett koszt, zsírt és kormot

 Nem hagy foltokat.

 Koncentrált és gazdaságos
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Glass Cleaner | 750 ml

 Ablaktisztító

 H013 

990 Ft
1 320 Ft/1 l  
Ár szórófejjel együtt: 1 350 Ft

 Nagyon gazdaságos   
 és praktikus a használata 

Multi Purpose Cleaner | 1000 ml

 Univerzális tisztítószer

 H012 

1 320 Ft

 Mindent tisztít!

TOPTOP
1010

TOPTOP
1010

 Nélkülözhetetlen 
 minden otthonban :  
 kiválóan tisztít és finoman ápol.

36 37 Az FM GROUP FOR HOME termékek az FM GROUP World eredeti termékei. | www.fmworld.com

Gyümölcsös illat 

a fényesítő anyagok  
folt nélküli csillogást biztosítanak 

a szilikon csökkenti a vízpára  
megtapadását

a szilícium nanorészecskék   
hosszú védelmet nyújtanak    
az új szennyeződésekkel  
szemben 

 A vevők kedvence!

Állítsuk a permetező fejet  
ON pozícióba, és egy  
kevés folyadékot vi-
gyünk fel a szennyezett  
felületre a permetezőfej 
3-4-szeri megnyomá-
sával, majd töröljük 
a felületet az ideális 
csillogásig.

 Tudod, hogy milyen 
gyorsan és könnyedén 
lehetnek csillogók  
az ablakaid?

 Speciális 
 zsírtalanító formula!

Virágos illat 



Anti-Mist Foam | 300 ml

 Páramentesítő hab
CRT & LCD Screen Cleaner | 250 ml

 Képernyőtisztító

 H042 

1 100 Ft
4 400 Ft/1 l  
Ár permetezőfejjel: 1 460 Ft

 H051 

1 220 Ft
4 067 Ft/1 l

 Tökéletesen  eltávolítja a port, a kéznyomokat,  
 a zsíros foltokat és más szennyeződéseket

 Minden  
 párásodásnak kitett  
 felületre

 Növeli az utazási  
 biztonságot.

 Biztonságot nyújt  
 a vízpára és a por  
 újbóli lerakódása ellen.

 Nélkülözhetetlen minden  
 lakásban és irodában!

 Törölgetés nélkül!
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 A praktikus    
 használatú hab 
 tökéletesen eltávolítja  
 a szennyeződéseket,  
 nem hagy foltokat.

 A tisztított tárgyakon  

 antisztatikus bevonatot  
 képez, amely gátolja  
 a por újbóli megtapadását

Még akkor is dolgozik, 
amikor Te pihensz!



N e k e d  é s  o t t h o n o d n a k

Képzelj magad elé egy 
fürdőhabbal teli kádat...  

FÜRDŐSZOBA 
Power Cleaner | 1000 ml

 Nagyhatású tisztítószer

 H015 

1 980 Ft

 Tökéletesen eltávolítja a szerves  
 és a szintetikus szennyeződéseket!

 Beválik  
 a lakásban,  
 a garázsban és  
 a műhelyben is

40 

Felhasználók véleménye:A nagyhatású tisztítószer 
fantasztikus. Sokoldalúan 

felhasználható: kerti székhez, 
ablakkerethez, mosdóhoz, még munkaruhához is – mindennel megbirkózik.– Michał, internetező

…a kedvenc kozmetikumaid elbűvülő illatát, nyugtató zenét  
és gyertyafényt. Pontosan így tudod eltölteni az időt  

a tisztán csillogó fürdőszobádban, amelynek tisztaságára  
a Bath kollekció termékei fordítanak gondot.. Akik ezt a terméket rendelték, a következő 

terméket is kiválasztották: Folteltávolító



 H026 

1 040 Ft
1 387 Ft/1 l  
Ár szórófejjel együtt: 1 400 Ft

Citrusos-gyümölcsös illat  
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A szilícium 

nanorészecskék 

kisméretű kémiai hatóanyagok. 

Hatásfokuk túlszárnyalja  

a standard méretű 

részecskékét, mivel be tudnak 

hatolni a tisztított felület 

szerkezetébe, és meg tudják 

gátolni a szennyeződés 

újbóli lerakódását. Fényesít és friss,  
 citrusos-gyümölcsös  
 aromát kölcsönöz.

TOPTOP
1010

TOPTOP
1010

 Allergének  
 nélkül!
 Antisztatikus hatású.

Shower Cleaner | 750 ml

 Zuhanykabin-tisztító

 Eltávolítja a vízkövet,  
 a fürdőszobai lerakódásokat,  
 és megakadályozza  
 újabbak keletkezését

 Zsírtalanít, fényesít  
 és ápol

Bathroom Cleaner | 750 ml

 Fürdőszobai  
 általános tisztítószer 

 H025 

1 040 Ft
1 387 Ft/1 l  
Ár szórófejjel együtt: 1 400 Ft

 A hatóanyagok  
 megakadályozzák a cseppek képződését.

 Tökéletesen eltávolítja  
 a lerakódásokat,  
 a szennyeződéseket  
 és a vízkövet.

 Könnyű felvinni.

Virágos-gyümölcsös illat 



N e k e d  é s  o t t h o n o d n a k

 FÜRDŐSZOBA ÉS KONYHA 

Minden a legnagyobb 
rendben 

 Fugatisztító 
Grout Cleaner | 750 ml

 H034 

1 330 Ft
1 773 Ft/1 l  
Ár szórófejjel együtt: 1 690 Ft

 Megújuló fugák!

Citrusos illat  

45 

Felhasználók 

véleménye:

Soha nem gondoltam volna, 

hogy a fugatisztítás ilyen gyors 

és kellemes lehet.

– MTTEAM, blogger
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Még akkor is dolgozik, 
amikor Te pihensz!

A speciális feladatokra való termékek tökéletesen beválnak  
a konyhában és a fürdőszobában is: tisztaságot és friss illatot 
garantálnak. Rendszeres használatukkal több időt fordíthatsz  
a családra és a barátokra.

Akik ezt a terméket rendelték, a következő 
terméket is kiválasztották:  

Univerzális törlőkendő tekercs

 Tökéletesen beválik  
 mindenféle  
 szennyeződés esetén.

 Fehér és színes fugákhoz is:  
 nem szedi ki, és  
 nem színezi el a fugákat.

 Rendszeres használattal  
 a forradalmian új, nanorészecskés  
 védő bevonat   

 aktív védelmet nyújt 
 a szennyeződéssel és  
 a nedvességgel szemben.



 H022 

1 440 Ft
2 880 Ft/1 kg

 Vízkő- és rozsdaeltávolító  
 gél 

Limescale & Rust Remover Gel | 750 ml

 H023 

1 130 Ft
1 507 Ft/1 l  
Ár szórófejjel együtt: 1 490 Ft

Virágos-citrusos illat  
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 Lefolyótisztító granulátum
Drain Cleaner Grease Killer | 500 g

 Eltömődött lefolyó?  
 Felejtsd el  
 a vízvezeték-szerelőt!

 Még álló vízen keresztül is  
 hatékony!
 Az aktív granulátum oldja a zsírt,  
 a hajat és a konyhai hulladékot.
 Eltávolítja a kellemetlen szagokat.

 Villámgyorsan  
 eltávolítja a lefolyó,  
 a szifon és a csövek  
 eltömődéseit.

Legalább havonta 
egyszer használjuk.

 Hatalmas segítség a konyhában  
 és a fürdőszobában.  Zselés állaga révén tökéletesen bevonja  

 a tisztított felületet, és meghosszabbítja  
 a hatóanyagok működésének idejét.

 Egyedi receptúrájának  
 köszönhetően eltávolítja a vízkő-,  
 a szappanlerakódásokat, a rozsda- 
 foltokat és más szennyeződéseket
 Nem karcolja a felületet.

TOPTOP
1010

TOPTOP
1010



N e k e d  é s  o t t h o n o d n a k

Miközben Veled és otthonoddal törődünk, nem feledkezünk 
meg a tisztítószerek számára igazi kihívást jelentő helyiség –  

a toalett – higiéniájáról és ápolásáról sem. Mint mindig,  
most is azt ajánljuk, amire a legnagyobb szükséged van:  

hatékonyság, pontosság, biztonság és könnyű használat. 

Tisztán és biztonságosan

TOALETT 

48 

Dolomit
Természetes ásvány, amely főleg kalcium-, 

illetve magnézium-karbonátot tartalmaz. 

Ezek az összetevők nélkülözhetetlenek  

az emberi szervezet számára,  
így a dolomitot gyógyszerekben is 

alkalmazzák. A mi konyhai és fürdőszobai 

berendezésekhez való tisztítószerünkben 

a dolomit kivételes kémiai tisztaságát és 

apró szemcséit a szennyeződés hatásos  

és kíméletes eltávolításához használjuk ki. 

A dolomit a folyadéknak lágy, selymes 

állagot is biztosít.

 Általános fürdőszoba-  
 és konyhatisztító

Multi Surface Soft Cleanser | 750 ml

Ideális tisztaság  
és kristályos csillogás 
súrolás nélkül 

Nélkülözhetetlen 
a konyhában

 H021 

1 130 Ft
1 507 Ft/1 l Citrusos illat 

Bársonyos állaga révén nem karcolja  
a felületet, nem okoz elszíneződéseket 
és nem homályosítja el a színeket.



N e k e d  é s  o t t h o n o d n a k

Játssz az illatokkal   
és a hangulatokkal!

ILLATOSÍTÓK

50 

Használj azonos illatú termékeket.  
Otthon, az irodában, az autóban – a kedvenc  

illataid, és a velük járó egyedi hangulat mindenhova  
elkísérhet Téged, ahova csak akarod.

TOPTOP
1010

Gyümölcsös illat 

 Szaniter tisztító gél 

 Sűrű, gazdaságos és hatékony

 Hosszabban  
 megmarad  
 a tisztított felületen   
 és hatékonyabban távolítja el  
 a lerakódásokat és szennyeződéseket.

Exotic WC Cleaning Gel | 750 ml

 H073 

1 100 Ft
1 467 Ft/1 l

 Áttörés a vízkővel  
 és a rozsdával folytatott  
 harcban – karcolás nélkül.



Szója illatgyertya ÚJ

Scented Soy Candle | 200 g

Négy választható 
csábító illat. 

 Elegáns  
négyszögletes  
üvegbe olvasztva ,
gyapotkanóccal.
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Green Tea 

 H084
A zöld tea nemes leveleinek és  
a friss citrusoknak az élénkítő aromája  
a könnyed boldogság fuvallatát  
varázsolja otthonodba.

Cherry Wood 

 H085
Érzékien mély faillat egy kevés meggy  
édességével, amely felébreszti benned  
a felfedező ösztönt.

Sweet Vanilla   

 H086
Az édes, érzéki vaníliaaroma  
nyugtatja az érzékeket és segít  
regenerálni az erőt. 

Blue Wave 

 H087
A dinamikus, citrusos-fűszeres jegyek  
felfrissítik a lakásbelsőt, és az érzéki  
titokzatosság elemével gazdagítják. 

Minden illat:

4 390 Ft
21 950 Ft/1 kg

Az égés ideje: 
kb 30 óra

Kézzel készített

 100% természetes 
szójaviaszból. 

Tökéletesen harmonizál 
a lakásparfümökkel   
( 54-55 oldal).



 Lakásillatosító
Home Perfume | 40 ml
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 Négy egyedi  
 illatkompozíció  
 elegáns üvegcsében, rattan nádszálakkal.

Minden illat: 

2 350 Ft
58 750 Ft/1 l

Green Tea  

 H050
 A zöld tea és a citrusok finom jegyei  
 pozitív energiával töltik fel a lakásbelsőt.

Sweet Vanilla  

 H052
 A vanília érzéki illata  
 nyugtatja az érzékeket.

Cherry Wood  

 H064
 A meggyel édesített fás aroma  
 egy titokzatos kert hangulatát teremti meg.

Blue Wave  

 H053
 A citrusos-fűszeres jegyek  
 frissítenek. 

 A rattan nádszál  
 szerkezete a szívószálra  
 hasonlít, ezen keresztül   
 kerül az üvegcséből  
 az illat a lakás légterébe. 

 Használd a szója  
 illatgyertyával együtt  
 ( 52-53 oldal).



 Ágynemű illatosítók  Szekrényillatosítók
Sunny Breeze | Morning Mist Wardrobe Fragrance Sweet Dream | Wonderful Night Scented Linen Spray | 30 ml

Citrusos illatok  

Gyűjtsd össze az azonos 
illatú termékeket!
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 Egyedi  
 illatkompozíciókkal 
 átitatva

 Allergének   
 nélkül!

 Egyedi hangulat

Felhasználók 

véleménye:

 
A szekrényillatosítók 

hihetetlenül intenzívek, és 

hosszú ideig illatoznak.

 
– Aga, blogger

Minden illat: 

890 Ft
430,00 Ft/1 l

Minden illat: 

1 900 Ft

Sweet Dream  

 A012
 A pézsma és a vanília keveréke 
 jó hangulatot teremt.

Wonderful Night   

 A013
 A citrusos aroma enyhíti  
 a feszültséget és megkönnyíti  
 az ellazulást.

Akik ezt a terméket rendelték,  
a következő terméket is kiválasztották:  

Sunny Breeze luxus textilöblítő

 Fokozatosan  
 bocsátja ki illatát. 

 Kellemes illat.

 Praktikus szórófej.

 Kell:  
 nélkülözhetetlen otthon  
 és az irodában is.

Unisex illatok

Morning Mist | FM 33 

 H048
 A jázmin, a fehér rózsa, a bambusz,  
 az alma és a citrom frissítő ereje.

Sunny Breeze | FM 23 

 H047
 A mandarin, jázmin, vanília  
 édes jegyei a Te szekrényedben.



 Illatosítók autóba, irodába  
 és otthonra 

Air Freshener

Minden illat: 

1 490 Ft

 Porszívó illatosítók

 A parfümmel átitatott betét

Splendid Violet | Summer Whiff | Sunny Breeze  
Vacuum Freshener | 2 db (47 x 77 mm)

Summer Whiff | FM 98 

 H060 
 Citrusok frissítő ereje,  
 amelyet édes virágok  
 mélyítenek el, és amelyet  
 melegséggel telt fás  
 jegyek ölelnek körbe. 

Splendid Violet | FM 81 

 H055 
 A magnólia, gyöngyvirág,  
 rózsa és az ibolya jegyeinek  
 keveréke, amelyet az alma és  
 a zöld uborka lágysága  
 színez.

Sunny Breeze | FM 23 

 H054 
 A mandarin édes jegyei  
 jázminnal és vaníliával. 

 Kiváló minőségű  
 illatosítók

58 59 Az FM GROUP FOR HOME termékek az FM GROUP World eredeti termékei. | www.fmworld.com

Minden illat: 

390 Ft

Női illatok 

FM 25  25L 
 A csipkevirág, az írisz, a golgotavirág,  
 egzotikus gyümölcsök és a fehér  
 cédrus harmonikus illategyüttese.

FM 147  147L 
 Az egyetlen olyan kombináció, amelyben  
 a mandarin, a licsi, a szilva, és  
 a gyöngyvirág illata ennyire tökéletesen  
 érvényesül.

FM 173  173L 
 A fanyar mandula, a vanília,  
 a pézsmagyöngyike, a moha és  
 a jakarandafa enyhén nyugtató  
 hatású illatkeveréke.

Férfi illatok  

FM 52  52L 
 A citrom- és narancsfélék,  
 az alma, a fahéj és a fűszeres 
 szegfűszeg hipnotikus aromája.

FM 134  134L 
 A mandarin, keserűnarancs 
 és tengeri hínár rabul ejtő illata.

 porszívózás alatt 
 kellemes illatot áraszt.

 Az FM GROUP  
 legnépszerűbb parfümjeinek  
 illatkompozícióival átatitva.



 Élénkíti a színeket  
 és visszaadja a csillogást

 H040 

2 790 Ft
9 300 Ft/1 l

 Bőrápoló viasz 
Leather Wax Conditioner | 300 ml
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Felhasználók 

véleménye:

Használat után a lakásban 

édes mézillat árad szét.

– Magda, Sekretyurody.net

N e k e d  é s  o t t h o n o d n a k

Tartós szépség  
 és elegancia

 BÚTORÁPOLÁS

A fából és bőrből készült tárgyak hosszú ideig  
elkísérnek, de speciális ápolásra van szükségük.  
Bútorápoló termékeink ötvözik a hatékony tisztító  
hatást az intenzív ápolással és védelemmel.

A méhviasz

A háziméhek által épített üres lépből 

készül. Tulajdonságai miatt nagyon 

gyakran kerül felhasználásra a 

kozmetikában és más iparágakban. 

Bőrápoló viaszunkban való felhasználása 

révén ápolja a bőrt, így az kellemes 

érintésű és lágy lesz. Finom mézillatú.  

A legjobbat használjuk abból, amit  

a természet kínál!

 Megelőzi a bőr  
 kirepedezését.

 Természetes  
 méhviaszt tartalmaz.

 Ápol és véd



N e k e d  é s  o t t h o n o d n a k

Kis segítségek

KIEGÉSZÍTŐK  Bútortisztító- és ápoló spray 

 Praktikus aeroszol

Furniture Cleaner Anti-Dust | 300 ml

 H017 

1 420 Ft
52,33 Ft/1 l

62 

 Nincs por

 Nincs  folt

 Nincs  karcolás
A kosz hatékony eltávolításának a titka a készítmény 

összetételében és a helyes alkalmazásban rejlik.  
A tisztítószerek felhasználása előtt mindig olvasd el  

a címkén szereplő információkat, megfelelő és  
gazdaságos felhasználásukban segítenek  
a kiegészítőink is. Érdemes kiaknázni őket.

 Ápoló viaszt és  
 elektrosztatikus  
 hatóanyagokat tartalmaz.

Vanília és karamell



 Mikroszálas törlőkendő
Delicat Cloth | 40 x 40 cm

 Szupergazdaságos!
 34 lapos!

 Univerzális törlőkendő tekercs 
Multi Function Roll Wipes | 34 db (23 x 39 cm)

 Az egyedi szerkezet  
 tökéletesen tisztít  
 és fényesít

 H028 

3 100 Ft
 H027 

3 100 Ft
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Könnyű tisztán tartani. < 60°C

 Egyedi lyukacsos  
 szerkezete tökéletesen  
 felszívja a vizet, a festéket  
 és az olajos anyagokat.

 Többszöri felhasználásra.

 Nem hagy sem foltot,  
 sem cseppeket 

 A mikroszálak a súlyuknál  
 akár 7-szer nagyobb  
 mennyiségű vizet  
 tudnak felszívni.

 Ellenáll  
 a fizikai ártalomnak.

 Ideális 
 ablaküveg  
 és tükör tisztításához

 Tökéletesen  
 beválik   
 a konyhában



 Pumpa, porlasztó, szórófej

 Kényelmes  
 és higiénikus

 Funkcionális  
 és hatékony

 Precíz felvitel

Dispenser Pump, Atomiser, Trigger Cup
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A katalógusban használt 
jelzések:

illat 

férfi illat 

női illat

környezetbarát  
formula

mosógéphez és  
kézi mosáshoz  
való termék,  
60°C-on hat

gőz nélküli vasalás

vasaláskönnyítő  
termék 

a termék minden 
hőmérsékleten hat

a termék  
40°C-on hat

automata 
mosogatógéphez 

alkalmazási gyakoriság

termék hatóideje 

koncentrált savas 
formula 

felhasználáshoz 
szükséges életkor 
állatoknál

< 60°C

 Megfelelő mennyiségű  
 folyadék praktikus  
 adagolása.

 Megfelelő mennyiségű  
 folyadék praktikus  
 adagolása.

Minden termék: 

360 Ft

 Kétfunkciós  
 Teljesen biztonságos.

Szórófej 

 H099 
Ajánlott termékek: 
Konyhai általános tisztítószer, Hűtőszekrény- és 
mikrosütőtisztító, Kerámialap tisztító, Extra erős 
zsíroldó, Kandallóüveg- és tűzhelytisztító, Ablaktisztító, 
Fürdőszobai általános tisztítószer, Zuhanykabin-tisztító, 
Fugatisztító, Vízkő- és rozsdaeltávolító gél, Folteltávolító, 
Könnyűfémfelni tisztító

Pumpa  

 H097 
Ajánlott termékek: 
Mosogatószer,  
Mosogatóbalzsam

Porlasztófej  

 H098 
Ajánlott termékek: 
Inox tisztító,  
Képernyőtisztító
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N e k e d  é s  o t t h o n o d n a k

Gondolj magadra!

 TESTÁPOLÁS

Az otthon nem csupán meleg, tiszta lakásbelsőt,  
ismerős illatokat és kényelmes bútorokat jelent.  
Az is ide tartozik, amit csak magad számára tartogatsz:  
egy pillanatnyi élvezet a napi feladatok között, egy  
kevés kikapcsolódás a házimunka közepette.

Royal Fruity Soap  
Mango & Peach 500 ml |  |

 Folyékony szappanok

Minden illat: 

1 510 Ft
3 020 Ft/1 l

 Optimális hidratálás  
 és higiénikus tisztaság,  
 praktikus adagoló  
 pumpával.

 Finom illat.  
 Gyönyörű szín.

Fresh Woody Soap  
Citrus & Conifers

 Ideális állag

Fresh Woody Soap   
Citrus & Conifers 

 H041
 Kifinomult kombináció többféle  
 fenyőillattal (erdeifenyő, lucfenyő és ciprus)  
 és a citrusok, a citromfű, valamint a rózsafa  
 enyhe akkordjával.

Royal Fruity Soap   
Mango & Peach  

 H001
 Az étvágygerjesztő mangó  
 és őszibarack édes aromája.

Semleges pH értékű pH
5,5
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Minden illat: 

1 590 Ft
15 900 Ft/1 l

 Háziállat parfümök 
Fluffy Joy | Cuddly Friend Scented Mist for Pets | 100 ml

 Kímélő módon  
 frissítenek  
 semlegesítik  
 a kellemetlen  
 szagokat

 Illatosítják az állat bundáját
Fluffy Joy 

 H065  
 Gyümölcsös-gyógynövényes illat,  
 amely mókára ösztönöz.

Cuddly Friend  

 H066 
 Virágos-gyümölcsös felfrissülés.

 Tökéletesen biztonságosak:  
 nem tartalmaznak  
 allergéneket és alkoholt sem.

N e k e d  é s  k e d v e n c e d n e k

Díszítik és jókedvvel töltik meg a lakást, de azért tudnak 
rendetlenkedni is. Rakoncátlankodásuk eredményeit könnyedén 
eltüntetheted tisztítószereinkkel, ápoló kozmetikumainkkal pedig  
az állatokon maradt nyomokkal is felveheted a harcot.

Felhőtlen örömök

 HÁZIÁLLATOK

 Három hónapos 
  életkortól alkalmazható!
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 Száraz sampon  
 macskáknak

 Nem szükséges   
 víz használata!

Dry Shampoo for Cats | 100 g

 Könnyű  
 használni

 H091 

1 290 Ft
12 900 Ft/1 kg

 Tökéletesen tisztít
 Hidratálja  

 a bőrt

 Semleges  
 az állat pH-jára.

 Minden kutyafajta  
 számára.

 H093 

1 550 Ft
7 750 Ft/1 l

 Univerzális  
 kutyasampon 

All Purpose Shampoo for Dogs | 200 ml

 Természetes púdert  
 tartalmaz, amely tisztítja  
 a szőrt és semlegesíti  
 a kellemetlen szagokat.

 Az aktív hatóanyagok  
 enyhítik a kisebb  
 bőrproblémákat.

 Aloét és  
 glicerint  
 tartalmaz

 6 hónapos életkortól 
  alkalmazható!

 6 hónapos életkortól  
 alkalmazható!



74 

N e k e d  é s  a u t ó d n a k

Autókozmetikumaink segítenek tisztán tartani a gépjárművet,  
és megőrizni imponáló kinézetét. A megfelelő ápolással nagyobb  
öröm lesz az autóba ülni, és megszépül az utazással töltött idő is.

Illatos utazás

AUTÓKOZMETIKUMOK  Kímélő sampon  
 yorkshire terriereknek 

 Finoman ápolja, 
 kisimítja és hidratálja  
 a szőrt

 Profi ápolás  
 otthon, akár  
 egy szalonban!

Gentle Shampoo for Yorkshire Terriers | 200 ml

 H092 

1 550 Ft
7 750 Ft/1 l

 6 hónapos életkortól 
  alkalmazható!

 Semleges  
 az állat pH-jára.
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 Késlelteti a műanyag  
 öregedését

 Műszerfalápoló spray 

 Tisztít és fényesít

Cockpit Care Spray | 300 ml

 Megóvja a lakkozást

 Eltávolítja  
 a koszt és   
 visszaadja  
 a csillogást 

 Antisztatikus

 Tökéletesen megbirkózik  
 a fékbetét okozta  
 szennyeződéssel is.

 H044 

1 200 Ft
1 600 Ft/1 l  
Ár szórófejjel együtt: 1 560Ft

 Könnyűfémfelni-tisztító 
Aluminium Rim Cleaner | 750 ml

 H046 

1 800 Ft
6 000 Ft/1 l
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 Hosszantartó illat  
 minőségi  
 kompozíciókkal.

  Merülj el a luxusban!

Summer Whiff | Jamaica Dream Car Perfume | 6 ml

 Állítható illatintenzitás

Summer Whiff | FM 98   

 H056
 Citrusok frissítő ereje édes  
 virágokkal elmélyítve,  
 meleg fás jegyek ölelésében.

Jamaica Dream | FM 57   

 H057
 Édeni kompozíció az alma,  
 a szilva, a fahéj, a bors  
 és a jamaikai rum jegyeivel.

Minden illat: 

1 490 Ft
248 333 Ft/1 l

 Autóillatosítók 

 Gazdaságos és környezetbarát

 Az illatszert úgy tudjuk  
 cserélni, hogy nem kell  
 új berendezést vennünk.

Minden illat: 

1 390 Ft
231 667 Ft/1 l

Summer Whiff | FM 98   

 H058
Jamaica Dream | FM 57   

 H059

 Cserélhető  
 autóillatosító betétek 

Summer Whiff | Jamaica Dream Car Perfume Refill | 6 ml
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