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SORTIMENT

STAROSTLIVOSŤ
O BIELIZEŇ
TEKUTÝ PRACÍ PROSTRIEDOK
TEKUTÉ PRACIE MYDLO
KONCENTROVANÝ AVIVÁŽNY
PROSTRIEDOK

DOMÁCNOSŤ
UNIVERZÁLNY ČISTIČ
ČISTIČ DO KÚPEĽNE
PROSTRIEDOK NA ČISTENIE
PODLÁH

STAROSTLIVOSŤ O DETSKÚ
BIELIZEŇ
TEKUTÝ PRACÍ PROSTRIEDOK
ŠETRNÝ PRACÍ PROSTRIEDOK
ŠETRNÝ AVIVÁŽNY PROSTRIEDOK

GÉL NA UMÝVANIE RIADU
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POPIS PRODUKTU CHANTECLAIR VERT

CHANTECLAIR VERT je rad prostriedkov určených na starostlivosť o bielizeň a použitie v
domácnosti, ktoré boli navrhnuté tak, aby sa eliminoval vplyv na životné prostredie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100% povrchovo aktívne látky prírodného pôvodu
parfumované éterickými olejmi
bez alergénov
neobsahujú nikel, ortuť, kobalt, chróm, olovo *
(* menej ako 0,0001%)
hypoalergénne
klinicky testovaná šetrnosť k pokožke
vhodné pre vegánov
100% recyklovateľný obal
koncentrovaná receptúra na úsporu energie a vody
netestované na zvieratách

Spoločnosť CERTIQUALITY
udelila VERTu 100% štandard
kvality
3

ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠETRNÉ K PRÍRODE

100% AKTÍVNY RASTLINNÝ
PÔVOD
DERMATOLOGICKY
TESTOVANÉ
HYPOALERGÉNNE
ZLOŽENIE

EKOLOGICKÉ BALENIE

TESTOVANÉ NA
KOVOCH

NETESTOVANÉ NA
ZVIERATÁCH

KONCENTROVANÉ
ZLOŽENIE

VERT VEGAN

ÚČINNÉ
ZASTUDENA
PARFUMOVANÉ
ÉTERICKÝMI OLEJMI

EKOLOGICKÁ
VÝROBA
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HODNOTA ZNAČKY

vedomosti

kvalita

história

spoľahlivosť

výkon
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TEKUTÝ PRACÍ PROSTRIEDOK URČENÝ NA
PRANIE V PRÁČKE

TEKUTÉ PRACIE PROSTRIEDKY CHANTECLAIR VERT sú určené na pranie v automatickej práčke.
Inovatívna ekologická receptúra založená na mydle z prírodných ingrediencií, ktorá je aktívna už pri nízkych
teplotách a klinicky testovaná na šetrnosť voči pokožke – vhodné na časté pranie
-

LAVATRICE ECODETERGENTE s vôňou EUKALYPTU odstraňuje aj tie najodolnejšie škvrny a vďaka
sviežemu eukalyptu zanechá bielizeň príjemne voňavú
LAVATRICE ECODETERGENTE so SÓDOU BIKARBÓNOU má vďaka špeciálnemu zloženiu obohatenému
o účinky sódy bikarbóny a čajovníkového oleja bieliace a dezinfekčné účinky.

DOSTUPNÉ V BALENIACH
Fľaša 1071 ml – 21 praní
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KONCENTROVANÝ AVIVÁŽNY
PROSTRIEDOK

CHANTECLAIR VERT AMMORBIDENTE CONCENTRATO je koncentrovaný avivážny prostriedok s inovatívnou
receptúrou šetrnou k prírode, vďaka ktorému je bielizeň mäkšia, voňavejšia a ľahšie sa vyžehlí.
DOSTUPNÉ BALENIA A VÔNE
900 ml – 45 praní – Eukalyptus a Frézia – Aloe a kvet Mandľovníka
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VIACÚČELOVÝ ČISTIČ – NA MASTNÉ ŠKVRNY

CHANTECLAIR VERT SGRASSATORE ECODETERGENTE je viacúčelový prostriedok s inovatívnou
receptúrou šetrnou k prírode, vhodný na čistenie (kovových a plastových) povrchov v kuchyni, kúpeľni,
aute a na motorke.
• Účinne odstraňuje mastné a olejové škvrny prirodného a živočíšneho pôvodu
• Poskytuje účinné predbežné ošetrenie a ľahké odstránenie veľkých škvŕn z bielizne
• Bez nutnosti oplachovania
DOSTUPNÉ BALENIE
Sprej 625 ml
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TEKUTÝ PROSTRIEDOK NA UMÝVANIE
RIADU

CHANTECLAIR VERT PIATTI ECODETERGENTE je koncentrovaný prostriedok na umývanie riadu
• Iba na ručné umývanie
• Vysoko šetrný k pokožke
• Účinný v odstraňovaní mastných a olejových škvŕn
• Nezanecháva šmuhy
• Ľahké opláchnutie a rýchle schnutie
DOSTUPNÉ BALENIA A VÔNE
Citrón a bazalka - Fľaša 500 ml a náplň 1500 ml
Grep a granátové jablko 500 ml - Fľaša 500 ml
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SORTIMENT URČENÝ NA DETSKÚ BIELIZEŇ

CHANTECLAIR VERT LAVATRICE BEBE ECODETERGENTE má špeciálnu receptúru obohatenú o ovsené mlieko, ktoré má
zjemňujúce a zvlhčujúce vlastnosti. Ideálne pre detskú bielizeň.
Hypoalergénne a testované na citlivú pleť
DOSTUPNÉ VÔŇE A BALENIE
Ovsené mlieko – balenie 1071 ml 21 praní
CHANTECLAIR VERT CAPI DELICATI BEBE je tekutý prostriedok ideálny pre jemnú detskú bielizeň. Vhodné na pranie v práčke i
ručné pranie.
Hypoalergénne a testované na citlivú pleť – parfumované éterickými olejmi
DOSTUPNÉ BALENIA A VÔNE:
Mandľa – púder - Balenie 750 ml 15 praní
CHANTECLAIR VERT BEBE AMMORBIDENTE zjemňuje detskú bielizeň a je vhodný na pranie v práčke i ručné pranie
Hypoalergénne a testované na citlivú pleť – parfumované éterickými olejmi
DOSTUPNÉ BALENIA A VÔNE:
Klasický púder - Balenie 900 ml 45 praní
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TEKUTÉ PRACIE MYDLO

CHANTECLAIR VERT SAPONE LIQUIDO ECODETERGENTE je tekutý prací prostriedok s inovatívnou
ekologickou receptúrou na báze mydle z prírodných ingrediencií. Vhodný na bielu, farebnú, i jemnú
bielizeň. Určený na pranie v práčke i ručné pranie
DOSTUPNÉ BALENIE 1000 ml – 20 praní
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ČISTIČ MENŠÍCH POVRCHOV

CHANTECLAIR VERT BAGNO ECODETERGENTE CON ANTICALCARE čistí a dezinfikuje drezy, vodovodné batérie a dlaždice.
Účinne odstraňuje zvyšky mydla a všetky nečistoty. Vďaka svojmu ochrannému pôsobeniu pomáha predchádzať ukladaniu
vodného kameňa a uľahčuje čistenie. Jeho povrchovo aktívne látky rastlinného pôvodu sú otestované na nikle, kobalte a chróme
a parfumované esenciálnymi olejmi
DOSTUPNÉ BALENIE : 500 ml
CHANTECLAIR VERT VETRI sprej na čistenie skla, okien a zrkadiel.
Ľahko odstraňuje nečistoty spôsobené vonkajšími činiteľmi, akými sú napríklad prach, dážď a znečistené ovzdušie. Produkt je
hypoalergénny a testovaný na citlivú pokožku – povrch nie je potrebné oplachovať - nezanecháva šmuhy.
DOSTUPNÉ BALENIE : Klasik – 625 ml
CHANTECLAIR VERT SGRASSATORE PAVIMENTI ECODETERGENTE je vhodný na odstraňovanie najodolnejšej špiny z podláh,
resp. iných veľkých povrchov
Čistí bez oplachovania. Nezanecháva šmuhy.
DOSTUPNÉ BALENIE : 1000 ml
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