
 БРЕНДИ 



Чим являється 

Pro Formula  By Diversey?   

 
- бренд добре відомий і наділений довірою впродовж років; 

- пропонується для невеликих, професійних користувачів; 

- простий в застосуванні, простий у використанні; 

- забезпечує чистоту і гігієну; 

- безпечне використання в тих галузях, де готується їжа; 

 

 

 

 



Упаковка XXL лінія Mirror vs Pro 

Formula By Diversey 

Напис: “XXL pack”  Напис: “Pro Formula By Diversey”  



 Упаковка XXL так звана 

лінія Mirror -  

Піктограми з дозуванням 

на етикетках на каністрі 

упаковка  



Лінія „Pro Formula By Diversey” 

– додаткове маркування 

Знак „ONT – Odour Neutralising Technology” 

Знак „Perfume Free” (Продукти які не містять парфуми) 

Ароматичні продукти також містять запатентовану технологію  

для нейтралізації неприємних запахів: ONT, яка забезпечує  

свіжий запах в кімнаті. Ефективно нейтралізує запах: сигаретного 

диму, цвілі, запаху поту і сечі.  

Деякі продукти лінії Pro Formula To Diversey не містить ароматичних 

композицій, тому його можна безпечно використовувати на поверхнях в  

Безпосередньому контакті з харчовими продуктами.  



Лінія „Pro Formula By Diversey” 

– бутилки 
Попередня версія розприскувача Нова версія розприскувача „”Opus” 

Переваги нової версії розприскувача   

Більшість продуктів в бутилках RTU має сірий/срібний колір 

- необхідність кількаразового натискання  

  тільки при першому використані  

- продукт не протікає 

- зручний і простий у використанні 

- сучасний вигляд  

- виготовлені з високоякісних матеріалів 

- можливість доливати продукт з каністри 5л 

- довговічні у використанні,  

- міцні, багаторазові  



Pro Formula By Diversey 

– продукти (бутилки) 

Washroom 2in1 
Window & Multi 

Surface 

Oven & Grill 

2in1 Cleaner 

Disinfectant 

Power Cleaner 

Degreaser 

Stainless Steel 

Furniture Polish Heavy Duty Cleaner 



Pro Formula By Diversey 

– продукти (каністри 5 L) 

Washroom 2in1 
Window & Multi 

Surface 

Oxy – Gel 

Wild Orchid 

2in1 Cleaner 

Disinfectant 

Power Cleaner 

Degreaser 

All Purpose Cleaner 

Forest Pine 
All Purpose Cleaner 

Lemon Fresh 
Oxy - Gel Ocean 



Cif 2 in 1 Cleaner Disinfectant  
Переваги: 

 

 

Cif 2in1 Cleaner Disinfectant  миючо-дезінфікуючий продукт, що 

використовується для миття та дезинфекції у місцях 

приготування та споживання їжі. Допомагає усувати жирові та 

пригорілі забруднення. 

У Польщі зареєстрований, як дезінфікуючий продукт. 

 

Дозування каністра 5 L: 

10 ml / бутилка 750 ml 

60 ml / відро 6 L 

 
Фіолетова рідина  

pH: 10,5 (RTU) / 10,7 (conc) 

Склад: неіонові поверхнево-активні речовини, субстанція 

дезінфікуюча. 

- eфективність в ліквідації бактерій  

- відмінні миючі властивості 

- не містить ароматних композицій,  



Cif Stainless Steel 
Переваги: 
•  добре видаляє жирні забруднення, сліди пальців та інші 

•  не залишає розводів  

•  не містить ароматичних композицій, відповідний чищенню поверхонь, 

що контактують з продуктами 

 

Cif Stainless Steel непарфумований продукт для чищення 

твердих, водовідпорних певерхонь, як: металічні робочі поверхні, 

прилавки та скляні вітрини. Добре усуває сліди пальців та інші 

забруднення, залишає поверхню чистою та блискучою. 

 

Вигляд: Блакитна рідина 

pH (концентрат):      6,5 – 7,0 

Склад:                ізопропиловий спирт 

 



Cif Cleaner Degreaser RTU 
Переваги: 
•  добре видаляє жирні забруднення 

•  безпечний для поверхонь 

•  не містить ароматичних композицій 

 

Cif Cleaner Degreaser RTU знежирюючий продукт, для чищення 

сильно забруднених, жирних поверхонь. Це не парфумований 

препарат, безпечний для алюмінію. Призначений для чищення 

більшості поверхонь у кухні. Рекомендований для чищення:  

посуду, каструль, сковорідок, духовок, витяжки, фільтри, 

підлоги, стіни, двері та стічної каналізації. 

Відповідає застосуванню на поверхнях, що контактують з 

продуктами харчування. 

 

pH (10 g/l):    10,8 – 12,0 

Склад: карбонат натрію, 2-бутоксіетанол, 

аніонні поверхнево-активні речовини 



Cif Cleaner Degreaser Conc 
Переваги: 
•  успішно знежирює сильно забруднені поверхні 

•  швидко та ефективно усуває забруднення 

•  безпечний для поверхонь з алюмінію 

•  має свіжий, делікатний запах 

 
Cif Cleaner Degreaser Concentrate успішно усуває жирні 

забруднення та інші нечистоти. Призначений для чищення 

більшості поверхонь у кухні. Рекомендований для чищення:  

посуду, каструль, сковорідок, духовок, витяжки, фільтри, 

підлоги, стіни, двері та стічної каналізації. 

 

Дозування: 

 20 ml  / бутилка 750 ml 

120 ml / відро 6 L  

 

 Вигляд: Жовта, парфумована рідини 

pH (концентрат):   13,3 

Склад: фосфати, неіонних ПАР, віддушки. 



Cif Dishwash Extra Strong 
Переваги: 
•  успішно усуває забруднення, в тому числі жирні 

•  протестований дерматологічно, pH приязне для шкіри рук 

•  легко змивається, не залишаючи розводів 

•  має свіжий, приємний, цитрусовий запах 

Cif Dishwash Extra Strong рідкий, концентрований препарат для 

ручного миття посуду. Його можна використовувати для миття: 

каструлі, сковорідки, посуд, столові прилади, шкла та інше 

обладнання для кухні. Cif Dishwash це суміш ПАР, що дозволяє 

успішно та ефективно усувати різні забруднення, у тому числі 

жирні, з поверхонь, що миються.  

Дозування: 

0,5 – 1 ml / 1 літр води 

 

 pH (концентрат):   5,3 

Склад: аніонні ПАР, віддушки. 



Cif Window & Multi Surface 
Перваги: 
• Не залишає розводів 

• швидко та ефективно усуває різні забруднення, 

у тому числі жирові 

• технологія O.N.T. 

 
Cif Window & Multi Surface миючий продукт, який швидко та 

успішно усуває бруд та жирні забруднення. Він призначений для 

очищення скла та інших водостійких поверхонь, таких як: 

дзеркала, столи і т.д. В обох пакуваннях (бутилка 750 ml та 

каністра 5л) міститься продукт готовий до використання. 

 

Дозування каністри 5 л: 

(готовий до використання, не розбавляти) 

 
pH (концентрат):   7,5 

Склад:              3-butoxypropan-2-ол 



Cif Furniture Polish 
Переваги: 
• Успішно чистить меблі 

• Ефективно видаляє різні види забруднень та сліди пальців 

• Залишає гарний полиск на поверхнях 

Cif Furniture Polish це молочко для чищення меблів, зі свіжим, 

приємним запахом. Завдяки спеціальній формулі: суміш восків 

та силіконів, успішно чистить меблі та залишає гарний полиск. 

 

Продукт готовий до використання. 

 

 

Вигляд: Біле молочко 

pH (концентрат):     5,6 

Склад: аліфатичні вуглеводні, неіонні ПАР, віддушки. 



Cif Wood Spray 
Переваги: 
• ефективно очищає і піклується про меблі 

• Залишає високий полиск на поверхнях 

 

Cif Wood Spray безвосковий препарат у вигляді спрею для 

догляду та чищення меблів. Продукт очищає, захищає і 

полірує дерев'яні меблі, що оклеєні деревом або 

деревоподібними матеріалами, а також шкірою 

натуральною або штучною. Не використовуйте продукт на 

незахищених дерев’яних поверхнях. 

 

Продукт готовий до використання. 

 

 Вигляд: Білий, ароматизований спрей 

Склад: аліфатичні вуглеводні, неіонні поверхнево-активні 

речовини, ароматизатори. 

  



Cif Multi Surface Spray 
Переваги: 
• ефективно очищає меблі, не залишає смуг 

• антистатический компонент забезпечує чудове видалення пилу 

• ідеально підходить для чищення будь-яких поверхонь - від захищеного 

дерева до скла 

Cif Multi Surface Spray це антистатичний спрей для догляду та 

чищення меблів. Продукт очищає і надає свіжий запах меблям 

дерев’яним, що оклеєні деревом або деревоподібними 

матеріалами, а також шкірою натуральною або штучною.  Препарат 

не залишає смуг та розводів. Його можна використовувати для 

чищення електричного обладнення, такого як комплекти Hi-fi, відео, 

телевізори, екрани комп’ютерів і т.д. Спеціальна формула запевняє 

надзвичайно ефективне усування пилу та уповільнення його 

накопичення на чищених поверхнях. 

 

Продукт готовий до використання. 

 

 
Вигляд: Білий, ароматизований спрей 

Склад: аліфатичні вуглеводні, неіонні поверхнево-активні 

речовини, ароматизатори  



Cif Heavy Duty Cleaner 
Переваги: 
• Без змивання, не залишає смуг 

• Формула на базі миючих речовин та розчинників 

• Одночасне усування жирних забруднень та інших важких до 

усунення плям  

 
Cif Heavy Duty Cleaner лужний миючий засіб для більшості 

лужностійких поверхонь. Цей засіб особливо ефективний для 

видалення забруднюючих речовин, таких як, жир, чорнило 

ручки, клей та інші важкі для видалення домішки.  

 

Продукт готовий до використання. 

 

Вигляд: Жовта рідина 

pH (концентрат):     >12 

Склад: гідроксид натрію, розчинники 



Cif All Purpose Cleaner 

Lemon Fresh 
Переваги: 
•  досконалі результати чищення 

•  ефективно усуває забруднення, у тому числі жир 

•  парфумований продукт, не потребує змивання 

Cif All Purpose Cleaner Lemon Fresh  продукт для щоденного 

миття водовідштовкуючих, незабезпечених поверхонь. 

Рекомендований для миття підлоги, стін, ламінатів, керамічних 

поверхонь та штучних покриттів, з цитрусовим запахом. 

  

Дозування: 

15 ml         /   бутилка 750 ml 

80-160 ml  /   відро 8 L 

 

 Вигляд: Жовта, парфумована рідина 

pH (концентрат):   11 

Склад: аніонні ПАР, неіоногенні поверхнево-активні речовини, 

мила, віддушки. 



Cif All Purpose Cleaner 

Forest Pine 
Переваги : 
•  досконалі результати чищення 

•  ефективно усуває забруднення, у тому числі жир 

•  парфумований продукт, не потребує змивання 

Cif All Purpose Cleaner Forest Pine продукт для щоденного 

миття водовідштовкуючих, незабезпечених поверхонь. 

Рекомендований для миття підлоги, стін, ламінатів, керамічних 

поверхонь та штучних покриттів, з хвойним запахом. 

  

Дозування: 

15 ml         /   бутилка 750 ml 

80-160 ml  /   відро 8 L 

 

 Вигляд: Зелена, парфумована рідина 

pH (концентрат):   11 

Склад: аніонні ПАР, неіоногенні поверхнево-активні речовини, 

мила, віддушки. 



Domestos Toilet Limescale 

Remover 
Переваги: 
• Сильний чистящий препарат 

• Густа консистенція, гель 

• Ефективне усування осадів вапняного каменю 

• безпечна для поверхні порцеляни та скла 

Domestos Toilet Limescale Remover продукт для чищення 

унітазів. Формула строго дотримується поверхонь, що 

очищуються, розчиняє вапняк, залишаючи приємний, свіжий 

запах. Вона призначена для використання на поверхнях 

глазурованих та на фарфорі. 

 

Продукт готовий до використання. 

 

 Вигляд: Блакитний, легко парфумований гель 

pH (концентрат):     0,7 

Склад: : сульфаминовая кислота, лимонна кислота, аніонні 

ПАР, віддушки. 



Domestos Grout Cleaner 
Переваги: 
• Формула на базі хлору, ефктивно чистить та одночасно знищує 

бактерії; 

• Густа консистенція – довший контакт з поверхнею; 

• Простий у використанні та продуктивний; 

• Невелика, зручна бутилка із зручним дозатором; 

 

 
Domestos Grout Cleaner продукт у вигляді гелю, для усунення 

плісняви з фуг та інших поверхонь. Продукт з лінії Pro Formula 

By Diversey. 

 

 Вигляд:   золотиста рідина 

pH (концентрат):  > 12 

Склад: хлор, ПАР, віддушки. 

Термін придатності:  12 місяців від дати виробництва 



Cif Washroom 2 in 1 
Переваги: 
• Чистить та знімає камінь 

• Безпечний для хромованої поверхні та нержавіючої сталі 

• Свіжий, приємний запах 

 
Cif Washroom 2 in 1 продукт для усування вапняного каміння, 

осадів мила та інших забруднень з туалетних поверхонь. 

Рекомендований для чищення: ванни, душові, умивальники, 

WC, поверхні з нерж. сталі, хромовані та керамічні (не 

використовувати на мармурі та поверхнях, вразливих на дію 

кислот). 

 

Дозування каністр 5 л: 

концентрат  /  бутилка 750 ml 

60 ml          /  відро 8 L 

 

 Вигляд: безбарвна, прозора рідина  

pH (концентрат): 2,7 

Склад: лимонна кислота, неіоногенні поверхнево-активні речовини. 



Sun Liquid 
Переваги: 
• Досконалі миючі властивості 

• ефективне видалення бруду з крохмалю, жирів і білків 

• економічний у використанні, завдяки концентрованій 

формулі 

Sun Liquid продукт на базі хлору для машинного миття 

посуду. Підходить для всіх типів промислових посудомийних 

машин, як одно- так і багатокамерних. Ефективно видаляє 

різні види забруднень (кава, чай, вино), у воді різної твердості. 

 

Дозування: 

1,5 – 4 ml / літр 

 

 

Вигляд: Жовта рідина 

pH (10 g/L): 12,5 

Склад: гідроксид калію, гіпохлорит натрію. 



Sun 2 in 1 Liquid 
Переваги: 
• Заощадження коштів 

• Полегшений процес миття 

• Не потрібно купувати окремо наблискувача 

 
Sun 2 in 1 миючий засіб для машинного прання і полоскання 

посуду в невеликих посудомийних машинах з одною камерою. 

Продукт містить інноваційне поєднання миючий засіб для 

машинного миття посуду з ополіскувачем для блиску. Не 

потрібно купувати окремо наблискувача, Полегшений процес 

миття, знижує витрати, економить простір і зменшує кількість 

відходів та викидів CO2. 

 

Дозування: 

3 ml / літр 

 

 Вигляд: жовта рідина 

pH (10 g/L): >12 

Склад: гидроксид натрію 



Sun Rinse Aid Acidic 
Переваги: 
• Швидкий час висихання 

• Помиті поверхні без смуг та розводів 

• Запобігає утворенню осадів у посудомийній машині 

 
Sun Rinse Aid Acidic це продукт для полоскання та надання 

блиску посуду. Малий час висихання митого посуду, без смуг та 

розводів на поверхні. Він ефективно працює у воді різної 

твердості. 

 

Дозування: 

0,2 – 0,5 ml / Л на останньому етапі полоскання 

 

 Вигляд: Прозора рідина 

pH (концентрат): 1,5 

Склад: неіоногенні ПАР, лимонна кислота 



Sun Classic Tablets 
Переваги: 
• Досконалі властивості миття 

• Ефективно видаляє залишки після кави, чаю, сліди помади, 

засушені харчові відходи 

• Таблетки повністтю розчинні у воді 

 Sun Classic Tablets це таблетки для машинного миття 

посуду, як для довгого, так і короткого циклу миття. Продукт 

ефективно видаляє стійкі забруднення (залишки кави і чаю, 

сліди помади, висушені харчові відходи) з поверхні посуду і 

кухонного обладнання, в жорсткій і м'якій воді. Кожна 

таблетка покрита плівкою Hydrofilm, що повністю розчинний 

у воді. 

 

Продукт готовий до використання 

1 таблетка = 15 g 

Опакування: 3 kg (200 x 15g) 

 

 
Склад: карбонат натрію, перкарбонат натрію, неіоногенні ПАР 



Sun All in 1 Tablets 
Переваги: 
• Досконалі властивості миття 

• Досконалі властивості миття навіть при низьких температурах:   

50◦C - 50◦C 

• Багатофункціональна таблетка це миючий засіб, для пом'якшення 

води, полоскання та придання блиску, повністтю розчинний у воді 

 
Sun All in 1 Tablets багатофункціональні таблетки для миття 

посуду, для використання у воді різної твердості. Продукт 

ефективно усуває різні забруднення. Він містить 

секвестранти, які запобігають утворенню відкладень кальцію 

в посудомийній машині та відбілюючі агенти на основі кисню, 

які допомагають в очищенні. 

 

Продукт готовий до використання 

1 таблетка = 18 g 

Опакування: 3.6 kg (200 x 18g) 

 

 
Склад: відбілювач на основі кисню, неіонні ПАР, фосфонати, 

полікарбоксилати, віддушки. 



Cif Liquid Wood Cleaner 
Переваги: 
• очищає і піклується про дерево 

• Надає полиск 

Cif Liquid Wood Cleaner це препарат для щоденного 

чищення підлог і інших дерев'яних поверхонь. 

 

 

Дозування: 

15 ml / 1 Л води 

  

 

 

 

Вигляд: Жовто-коричнева рідина 

pH (koncentrat):     .. 

Składniki: … 



Cif Brilliance Ocean 
Переваги: 
• Ефективне миття брудних поверхонь 

• Не потребує змивання   

• Швидко сохне, з приємним, свіжим запахом 

 

Cif Brilliance Ocean миюча рідина загального 

користування. Препарат використовується для 

щоденного миття підлоги, стін та інших твердих 

поверхонь, що виконані з різних матеріалів (скло, штучні 

матеріали та ін.) 

 

Вигляд: Блакитна рідина 

pH (концентрат):     11 

Składniki: аніонні ПАР та неіонні ПАР, мило, віддушки. 



Cif Oxy-Gel Ocean 
Переваги: 
• Продукт на базі активного кисню 

• Досконалі миючі властивості 

• Не потребує змивання 

 
Cif Oxy-Gel Ocean препарат з свіжим запахом для миття 

підлоги та інших водостійких поверхонь. Рекомендований 

до миття керамічних поверхонь, штучних, пофарбованих, 

стін, ламінатів та ін. 

 

Дозування: 

15 ml         /  бутилка 750 ml 

80-160 ml  /  відро 8 L 

  

 

 

 

Вигляд: Зелена, парфумована рідина 

pH (концентрат): 5,5  

Склад: неіоногенні ПАР, перекис водню 



Cif Oxy-Gel Wild Orchid 
Переваги: 
• Продукт на базі активного кисню 

• Досконалі миючі властивості 

• Не потребує змивання 

 
Cif Oxy-Gel Wild Orchid препарат з квітковим запахом 

для миття підлоги та інших водостійких поверхонь. 

Рекомендований до миття керамічних поверхонь, 

штучних, пофарбованих, стін, ламінатів та ін. 

 

Дозування: 

15 ml         /  бутилка 750 ml 

80-160 ml  /  відро 8 L 

  

 

 

 

Вигляд: Рожева, парфумована рідина 

pH (концентрат): 5,5  

Склад: неіоногенні ПАР, перекис водню 



Cif Cream with Bleach 
Перваги: 
• ефективне видалення різних забруднень, у тому числі стійкі та засохші 

• ефективний проти цвілі та плісняви 

• легко змивається 

Cif Cream with Bleach цей продукт рекомендується для очищення 

емалі, керамічної плитки, нержавіючої сталі. Швидко і ефективно 

видаляє всі види забруднень: жир, накип, відкладення кальцію, 

іржі, плями цвілі та висушені, пригорілі харчові відходи. Продукт не 

використовується на дерев'яних і пофарбованих поверхнях, 

лінолеумі, ПВХ і пошкоджених емальованих поверхнях. Не 

допускайте попадання продукту в контакт з: одягом, килимами або 

текстилем. 

 

Продукт готовий до використання. 

 

 

 

pH:     13 

Склад: карбонат кальцію, карбонат натрію, гіпохлорит натрію, 

метасиликат натрію, аніонні ПАР. 



Cif Cream / Cream Lemon 
Переваги: 
• Лагідний до поверхні 

• Швидке та ефективне видалення різних забруднень 

Cif Cream / Cream Lemon це молочко для очищення твердих, 

водостійких поверхонь. Підходить для поверхонь із пластику, вінілу 

та алюмінію. Продукт також підходить для використання на 

делікатних поверхонях, наприклад : емалі та пофарбовані 

олійними фарбами. Швидко і ефективно видаляє всі види 

забруднень: жир, накип, відкладення кальцію, іржі, плями цвілі та 

висушені, пригорілі харчові відходи. 

 

Продукт готовий до використання. 

 

 

 
pH:     11 

Склад: аніонні і неіоногенні ПАР, мило, віддушки 



Cif Lila Flower 
Переваги: 
• швидко і ефективно видаляє складні плями і інші забруднення 

• формула з очищення з мікро-гранулами 

• надає полиск 

Cif Cream Lila Flower молочко для очищення твердих, 

водостійких поверхонь, швидко і ефективно видаляє 

забруднення різних видів. Формула продукту на основі 

очищення мікро-гранулами та поверхнево-активних 

зв’язках, дозволяє на ефективне видалення бруду. 

Відновлює блиск очищених поверхонь.  

 

Продукт готовий до використання. 

 

 

 
pH:     11 

Склад: аніонні і неіоногенні ПАР, мило, віддушки 



Domestos Pine Fresh / Citrus 

Fresh / Red Power 
Переваги: 
• Ефективні чистки поверхонь ванних кімнат 

• Широкий спектр у дезинфекції 

• Густа  текстура, краща адгезію до поверхні, що підлягає 

очищенню 

• Ефективний та продуктивний 

Domestos (Pine Fresh / Citrus Fresh / Red Power) це густа 

рідина миючо-дезінфікуюча для очищення та дезінфекції 

обладнання і поверхонь у ванній кімнаті об'єктів, в тому 

числі лікарень та інших медичних установ. Ефективний 

проти бактерій, грибків і вірусів. Рекомендується для миття 

та дезінфекції: унітазів, ванн, умивальників, мийок, 

каналізаційних зливів з ванни, раковини та  мийок. 

Зареєстрований в Польщі в якості дезінфікуючого продукту. 

 

 
Вигляд: прозора рідина 

pH (концентрат): 13 

Склад: гіпохлорит натрію (дезінфікуючий), гідроксид натрію, 

неіонні поверхнево-активні речовини.  

. 



Domestos Urinal Blocks 
Переваги: 
• Ефективно усуває неприємний запах сечі 

• Ефективний та продуктивний 

• Повністтю розчинний у воді 

• Просте та швидке дозування 

• Не забиває пісуари 

• Залишає свіжий, приємний запах 

 
Domestos Urinal Blocks продукт у вигляді блоків, готовий 

до використання для підтримання чистоти пісуарів. 

Ефективно усуває неприємний запах сечі. Препарат 

продається у зручному, водостійкому відрі, з кришкою та 

ручкою. 

Опакування: відро 3 kg (150 блоків). 

Вигляд: Зелені, парфумовані таблетки 

pH (10 g/l):      8,0-8,5 

Склад: неіоногенні поверхнево-активні речовини, 

ароматичні композиції. 



Lux Hand Wash 
Переваги: 
• Делікатно парфумована формула 

• Густа, гелеподібна консистенція 

 

Lux Hand Wash мило для рук, з густою, 

гелеподібною консистенцією. Делікатно миє шкіру 

рук, залишаючи на ній приємний запах. 

 

 Вигляд: рожева рідина 

Термін придатності: 2 роки від дати виробництва 



Lux 2in1 Hair and Body 

Shampoo 
Переваги: 
• Делікатно парфумована формула 

• Густа, гелеподібна консистенція 

 

Lux 2 in 1 Hair and Body Shampoo високоякісний 

шампунь та гель для душу. Продукт для 

використання в готелях, спа, саунах та басейнах. 

Завдяки делікатній парфумованій формулі, може 

використовуватись як жінками, та і чоловіками. 

Делікатно миє шкіру та живить волосся. 

 

 

 

 

Вигляд:          біла рідина 

Термін придатності:  2 роки від дати виробництва 



Domestos Whitener 
Переваги: 
• Досконалі відбілюючі властивості 

• Економічний у використанні 

• Ефективний та продуктивний 

• Просте та швидке використання 

Domestos Whitener тo концентрований препарат для 

відбілювання білих тканин. Має досконалі відбілюючі 

властивості, високу ефективність видалення 

забруднень при низьких концентраціях використання.  

Дозування: 

100 ml / 1 L води 

 

Вигляд:   прозора рідина 

pH:          ok. 13 

Термін придатності: 12 місяців від дати 

виробництва 

Склад: відбілюючі речовини на основі хлору, 

неіоногенні поверхнево-активні речовини, катіонові 

поверхнево-активні речовини, мило 



Omo Automat /  

Omo Automat Color 
Переваги: 
• Досконалі властивості прання 

• Економічний та продуктивний у використанні  

• Делікатний, свіжий запах 

 
Omo Automat i Omo Automat Color порошок для прання: 

Omo Automat – прання білих тканин 

Omo Automat Color – прання кольорових тканин 

Радимо для прання більшості тканин, за виключенням шерсті та 

натурального шовку. Ефективно видаляє різні види забруднень та 

плям. 

Опакування: пакет 7 kg (середня кількість прань: 70). 

Склад Omo Automat: цеоліти, аніонні та неіоногенні поверхнево-

активні речовини, відбілювач на основі кисню, полікарбоксилати, мило, 

фосфонати, ферменти, ароматичні композиції, оптичні відбілювачі. 

Склад Omo Automat Color: цеоліти, аніонні та неіоногенні поверхнево-

активні речовини, полікарбоксилати, мило, фосфонати, ферменти, 

ароматичні композиції. 

 

 

 

 

 

 

 



Coccolino Concentrate Pure 
Переваги: 
• Надає тканинам приємний, свіжий запах, еластичність 

та м’якість 

• Полегшує прасування 

 

Coccolino Concentrate Pure to концентрований 

пом’якшувальний препарат для полоскання тканин 

з інтенсивним запахом свіжості. Опакування 5л 

вистарчає на 142 полоскання. 

 

Вигляд:   біла рідина 

pH:          ok. 3 

Термін придатності: 2 роки від дати 

виготовлення. 

Склад: kатіонові поверхнево-активні речовини, 

ароматні композиції 

 

 

 

 

Рекомендоване дозування: 35 ml на 4/5 kg прання або 55 ml 

/ нa 6-7 kg прання; для ручного полоскання  18 ml / 10 L води; 



Coccolino Deosoft Easy 
Переваги: 
• Надає тканинам приємний, свіжий запах, еластичність 

та м’якість 

• Полегшує прасування 

 

Coccolino Deosoft Easy пом’якшуючий препарат 

для тканин, що полегшує прасування, знищує 

небажаний запах та одночасно надає тканинам 

приємний, довготривалий запах. 

 

 

Вигляд: біла рідина 

pH:           

Склад: kатіонові поверхнево-активні речовини, 

ароматні композиції. 

 

 

 

 

 

 

Рекомендоване дозування: 28 ml нa 4/5 kg прання або 40 ml 

/ на 6-7 kg прання;  для ручного полоскання  18 ml / 10 L води; 



Маркетингові матеріали: Брошура 


