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PORADÍ SI I S NEJODOLNĚJŠÍ ŠPÍNOU
Produkty AQUAmagic dokonale čistí jakýkoliv povrch bez námahy! Tajemstvím 
je jedinečná struktura mikrovlákna, kde každé vlákno je 100krát tenčí než lidský 
vlas. Vlákno je nařezané na pravidelné části. Hrany těchto rozřezaných vláken 
pracují jako “mikro-škrabky”, které vyčistí nečistoty z povrchu. Následně díky 
mezerám mezi těmito rozřezanými částmi vlákna, které fungují podobně jako 
rostlinné kapiláry, mikrovlákno bezchybně absorbuje vodu a nečistoty dovnitř 
vlákna. Během suchého čištění fungují tyto mikro-lapače jako magnety a utěrka 
lehce zachytává prach z povrchů a udržuje je dlouho v čistotě.

ŽÁDNÁ ŠKODLIVÁ CHEMIE
Zapomeňte na nebezpečné čistící prášky, gely, spreje či ostatní agresivní  
a drahé produkty. AQUAmagic produkty pro domácnost si se špínou poradí bez 
použití chemikálií! Je to záchrana, hlavně pro děti, starší generaci, astmatiky  
a lidi trpící alergiemi. S AQUAmagic bude Váš domov krásný, čistý a zároveň se 
budete podílet na tvorbě zdravější planety.

ŠETRNÉ, ALE EFEKTIVNÍ
Během suchého úklidu produkty AQUAmagic absorbují všechen prach jako 
vysavač díky elektrostatickým vlastnostem mikrovlákna. Nezůstanou žádné 
skvrny, škrábance nebo zbytky vláken, což je velmi důležité při čištění optiky, 
monitorů, parket atd. Úžasné vlastnosti mikrovlákna nám umožňují používání 
produktů i na jemnou péči o pleť a tělo.

RŮZNÁ ŘEŠENÍ NA ROZLIČNÉ PROBLÉMY
Díky jejich všestrannosti a vynikajícím vlastnostem jsou produkty AQUAmagic 
multifunkční! Kolekce AQUAmagic nám nabízí efektivní řešení pro úklid 
domácnosti, umývání auta, produkty pro pleťovou a tělovou péči, pro děti  
a sportovce. Tyto produkty nám v jakékoliv situaci ukáží kvalitní výsledky. Zajistí, 
že náš domov a auto budou v perfektní čistotě. Naše pleť i vlasy budou zdravé  
a cvičení mnohem pohodlnější.  

DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST A LEHKÁ ÚDRŽBA
AQUAmagic produkty se lehce udržují čisté. Špína a mastnota se jednoduše 
vypláchnou pod tekoucí vodou. Pokud je produkt velmi znečištěný, může se 
vyprat jádrovým mýdlem. Některé sady a výrobky obsahují ionty stříbra. Díky 
Silver technologii předcházejí vzniku patogenních bakterií. Stačí utěrku pouze 
vyždímat a můžete pokračovat v uklízení a vytváření útulného domova! Utěrky 
si stále zachovávají svoje vlastnosti, jejich funkčnost se nezmění. Výrobek může 
být mnohokrát praný. Při správné péči vydrží několik let.
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Ujut

4 UJUT

SADA PRO PÉČI O DOMÁCNOST
AQUAmagic UJUT NÁM   

DOMA UMOžNí DOSÁHNOUT PerfeKTNí 
čiSTOTU BeZ cHeMiKÁlií A NÁMAHy

Výrobky tohoto ekologického setu jsou perfektní na utírání prachu a špíny z jemných povrchů. Poradí si se silným znečištěním  
a se skvrnami. Jsou vhodné na leštění, aniž by zanechávaly šmouhy a zbytky vláken. Tento set vám vydrží několik let, aniž by 
ztratil své jedinečné vlastnosti.



Univerzální utěrka (tyrkysová)  — 

Univerzální utěrka (oranžová)  —

rukavice univerzální  —

Utěrka na jemné povrchy  — 

Utěrka na sklo  — 

JEDNOTLIVĚ BALENÉ PRODUKTY
AQUAmagic UJUT #02252 —
Univerzální utěrka (tyrkysová)

AQUAmagic UJUT #02251 —
Univerzální utěrka (oranžová)

AQUAmagic UJUT #02266 —
rukavice univerzální

AQUAmagic UJUT #02265 —
Utěrka na jemné povrchy

AQUAmagic UJUT #02253 —
Utěrka na sklo

rukavice univerzální  — 

Utěrka univerzální  —

Utěrka na sklo  —
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AQUAmagic UJUT  #02102 AQUAmagic UJUT MINI  #02122
SADA OBSAHUJE SADA OBSAHUJE
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Ultra

6 UlTrA

Podobně jako zubní kartáček, vlákno aktivně, ale opatrně čistí i tu největší špínu a to i na těžce dostupných místech. lepkavá 
mastnota a připáleniny na sporáku, skvrny od bot na linoleu, vodní kámen, prach na grilu, zbytky lepící pásky, žvýkačky nebo 
hmyz – každá nečistota dokáže být vyčištěná bez použití jakýchkoliv chemikálií.

SADA PRO PÉČI O DOMÁCNOST
AQUAmagic UlTrA PrODUKTy JSOU  

VyTVOřeNé NA ZÁKlADě  
iNVOlVer VíceVrSTVéHO VlÁKNA, 

KTeré VýrAZNě  ABSOrBUJe VlHKOST  
A JeMNě čiSTí POVrcHy



JEDNOTLIVĚ BALENÉ  
PRODUKTY
AQUAmagic ULTRA #02258 —
rukavice involver

AQUAmagic ULTRA #02259 —
Oboustranná involver utěrka

AQUAmagic ULTRA #02260 —
Třívrstvá involver houbička

AQUAmagic ULTRA #02274 —
involver DiSK

rukavice involver  — 

Oboustranná involver utěrka  —

involver DiSK (2 ks)  —

Třívrstvá involver houbička  — 

Velká involver houbička  —

Střední involver houbička  —
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AQUAmagic ULTRA ONE #02118 AQUAmagic ULTRA TWO #02119 
SADA OBSAHUJE SADA OBSAHUJE
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Twist

8 TWiST

SADA PRO PÉČI O DOMÁCNOST
AQUAmagic eKOlOGicKÁ TWiST SADA ZMěNí 

ZPůSOB čiŠTěNí VAŠeHO DOMOVA

Vyčistíte svůj dům rychle a ekologicky! Každé vlákno z mikrovlákna Twist je zkroucené do spirály se smyčkami, což pomáhá  
vyčistit i to nejsilnější znečištění. Kapilární efekt produktů na mokro zajišťuje absorbci nečistot již jediným dotykem. AQUAmagic 
Twist je také vhodný na utírání prachu na sucho. elektrostatický efekt vznikající na povrchu tkaniny z mikrovlákna pohlcuje všechen 
prach. Tato produktová řada je vhodná i na leštění.



JEDNOTLIVĚ BALENÉ  
PRODUKTY
AQUAmagic TWIST #02261 —
Peeling utěrka

AQUAmagic TWIST #02262 —
rukavice univerzální

Oboustranná TWiST utěrka  — 

Peeling utěrka  —

Hladká utěrka (2 ks)  —

TWiST univerzální rukavice  —

Třívrstvá houba TWiST  —
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9TWiST

AQUAmagic TWIST #02124 
SADA OBSAHUJE
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10 ABSOlUTe

DOKONALÁ KUCHYNĚ 
S AQUAmagic ABSOlUTe řADOU  

BUDeTe MOci  
VyleŠTiT KUcHyň  

BeZ JAKýcHKOliV cHeMiKÁlií

Tyto utěrky si dokáží lehce poradit s mastnotou, vodním kamenem, zbytky potravin a lepkavým prachem. Nemusíte se bát ani 
o váš křišťál, nebo jiné materiály, které potřebují jemné zacházení. Mikrovlákno nezanechává na povrchu žádné škrábance či 
skvrny. AQUAmagic utěrky a houbičky se lehce udržují čisté. Špína a mastnota se jednoduše vymyjí pod tekoucí vodou. Pokud 
je utěrka velmi znečištěná, může se přeprat jádrovým mýdlem. Silver nanotechnologie pomáhá předcházet vzniku patogenních 
bakterií. Ponechejte mastné ubrousky a nebezpečné chemikálie minulosti. AQUAmagic ABSOlUTe je zdravé a efektivní řešení 
pro vaši kuchyň.



involver houbička (žlutá)  — 

involver houbička (zelená)  — 

reliéfní utěrka do kuchyně  —

JEDNOTLIVĚ BALENÉ  
PRODUKTY
AQUAmagic ABSOLUTE #02254 —
Oboustranná utěrka na nádobí

AQUAmagic ABSOLUTE #02255 —
involver houbička (žlutá)

AQUAmagic ABSOLUTE #02256 —
involver houbička (zelená)

  

AQUAmagic ABSOLUTE #02257 —
reliéfní utěrka do kuchyně

AQUAmagic ABSOLUTE #02272 —
Sametová utěrka

AQUAmagic SPLITTER #02273 —
Třívrstvá houbička

Oboustranná utěrka na nádobí (3 ks)  — 

Kuchyňská utěrka  —

Univerzální utěrka  —

Utěrka na sklo, porcelán  
a nerezovou ocel  — 
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11ABSOlUTe

AQUAmagic ABSOLUTE  #02106 AQUAmagic ABSOLUTE MINI  #02129

SADA OBSAHUJE SADA OBSAHUJE
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12 lUXe

ČISTÉ AUTO 
čiSTÁ SVěTlA, ZNAčKA, OKNA, ZrcÁTKA  

JSOU ZÁKlADeM BeZPečNé JíZDy A DůležiTOU 
SOUčÁSTí iMAGe řiDiče!

S AQUAmagic lUXe produkty bude vaše auto vždy čisté. Díky mikrovláknu, které pohlcuje vlhkost, utěrky rychle a lehce vyčistí i tak 
velké plochy jako je kapota, okna či interiér. Utěrky a rukavice vyleští jakoukoliv část auta bez škrábanců, fleků nebo zbytků vláken  
a budou chránit povrch před poškozením. Odteď bude vaše auto vypadat perfektně zvenku i zevnitř!



JEDNOTLIVĚ BALENÉ  
PRODUKTY
AQUAmagic LUXE #02125 —
Autoutěrka

AQUAmagic LUXE #02275 —
Oboustranná utěrka na auto

Univerzální utěrka  — 

Utěrka na sklo a zrcadla  — 

Utěrka na citlivé povrchy  —

Univerzální rukavice  —
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13lUXe

AQUAmagic LUXE  #02128
SADA OBSAHUJE
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14 NeGA

KRÁLOVSKÁ PÉČE 
KAžDý Z NÁS Si ZASlOUží  

HeBKOU A JeMNOU Péči

Jemně čistí pokožku bez použití kosmetických přípravků. Odstraňuje odumřelé buňky, aktivuje mikrocirkulaci a tonizuje. Osuška  
a turban skvěle vysouší vlasy i tělo mnohem rychleji než klasické ručníky. AQUAmagic jemná péče... pro Vás a Vaše zdraví!

5



JEDNOTLIVĚ BALENÉ  
PRODUKTY
AQUAmagic NEGA #02201 —
Kosmetický ubrousek (modrý)

AQUAmagic NEGA #02202 —
rukavice 

AQUAmagic NEGA #02221 —
Kosmetický ubrousek (béžový)

Kosmetický ubrousek   — 

Turban  — 

Kosmetický ubrousek  (2 ks)  — 

rukavice  —

Osuška  —

Turban  — 
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15NeGA

AQUAmagic NEGA  #02101 AQUAmagic NEGA MINI  #02121
SADA OBSAHUJE SADA OBSAHUJE
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16 lASKA

NEŽNOST A JEMNOST 
AQUAmagic lASKA 

SADA Je SPeciÁlNě VyTVOřeNÁ  
PrO JeMNOU POKOžKU VAŠí TVÁře,  

KrKU A DeKOlTU

Houbičky a rukavičky jemně a efektivně čistí pleť od nečistot, zbytků make-upu, absorbují přebytečný maz bez poškození kožní 
lipidové bariéry. Jsou skvělou alternativou k chemickým a mechanickým peelingům či čistícím produktům. Díky Silver technologii 
mikrovlákno brání vzniku patogenních bakterií a chrání vaši pokožku. Houbičky jsou inovativním řešením pro čištění zubů  
a poskytují jemné a efektivní vyčištění ústní dutiny.



JEDNOTLIVĚ BALENÉ PRODUKTY
AQUAmagic LASKA #02203 —
Houbička na ústní hygienu (2 ks)

AQUAmagic LASKA #02263 —
Houbička na hloubkové čištění pleti  

AQUAmagic LASKA #02264 —
Oboustranná houbička – rukavička

AQUAmagic LASKA #02278 —
Houbička peeling

AQUAmagic LASKA TOWEL #02123 —
ručník

ručníček na umývání  — 

Peelingová rukavice na tělo  —

Houbička na hloubkové čištění pleti  — 

Oboustranná houbička – rukavička  —

rukavice  —

Houbička na ústní hygienu (2 ks)  — 

Houbička na hloubkové čištění pleti  —

Oboustranná houbička – rukavička  —

rukavice  — 

Osuška  — 

čelenka  —
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17lASKA

AQUAmagic LASKA  #02105 AQUAmagic LASKA MINI  #02116

AQUAmagic LASKA SPA  #02120

SADA OBSAHUJE SADA OBSAHUJE

SADA OBSAHUJE
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Sport

18 SPOrT

ENERGIE AKTIVITY 
POHODlNé A STylOVé PrODUKTy  

VHODNé PrO SPOrTOVNí NADŠeNce  
i PrOfeSiONÁly

Stylová čelenka a pohodlný ručník z AQUAmagic sady SPOrT lehce vyřeší problém s pocením.Tyto jedinečné produkty odstraňují 
z pokožky spolu s vlhkostí i všechny nečistoty a díky Silver technologii zabraňují vzniku patogenních bakterií. rukavice vám 
pomůže vychutnat si relaxační masáž ve sprše. Turban a ručník rychle vysuší vaše vlasy a tělo.



Osuška na cvičení  — 

čelenka na cvičení  —

rukavice  —

Turban  —

Osuška po sprchování  —
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AQUAmagic SPORT  #02104 
SADA OBSAHUJE

JEDNOTLIVĚ BALENÉ PRODUKTY

AQUAmagic LOOK  #02269
Utěrka na brýle 

AQUAmagic OPTICS  #02276
Utěrka na brýle (slonová kost) 

AQUAmagic OPTICS  #02277
Utěrka na brýle (hnědá) 

AQUAmagic SCREEN  #02270
Utěrka na tablety a monitory 

AQUAmagic DEVICE  #02271
Utěrka na displeje elektronických zařízení



rukavice  — 

Osuška s kapucí  —

12

Baby
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20 BABy

PRO NAŠE MIMINKA 
JeMNÁ POKOžKA NAŠicH MiMiNeK 

POTřeBUJe SPeciÁlNí Péči

Zdraví dětí začíná čistotou. Jejich pokožka, jemná jako plátek růže, je velmi citlivá ke vnějším vlivům, proto je velmi důležité 
dopřát našemu miminku  jemnou a náležitou péči. Produkty z AQUAmagic Baby sady vyřeší tento úkol dokonale. Svojí měkkostí 
a hedvábností udělají z denního koupání vašeho miminka potěšení od prvního dotyku.

AQUAmagic BABY 
SADA NA KOUPÁNÍ  #02126

SADA OBSAHUJE



Bryndáček  — 

ručníček  —

Houbička na ústní hygienu a masáž dásní (2 ks)  —

Sametový ubrousek  —

Hladký ubrousek  —
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LagunaAQUAMAGIC PLUSH
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21

JEMNÉ A HEBKÉ  
RUČNÍKY 

ÚžASNě POHlcUJí VlHKOST, ZůSTÁVAJí 
SVěží PO DlOUHý čAS,  

rycHle ScHNOUAQUAmagic  
PÉČE O MIMINKA  #02127

SADA OBSAHUJE

AQUAmagic PLUSH LAGUNA #02301 —
ručník na tvář

AQUAmagic PLUSH LAGUNA #02302 —
ručník na ruce

lehké, hedvábné ručníky lAGUNA kombinují výhody přírodní 
vysoce-kvalitní bavlny a efektivně řezaného mikrovlákna. Díky 
“dvojité smyčce” jsou tyto ručníky neskutečně funkční: dlouhá 
bavlněná smyčka je dělá hebkými a příjemnými na dotyk  
a krátka smyčka mikrovlákna zabezpečuje jedinečné absorbční 
a antibakteriální vlastnosti.



Aquamatic
INTELIGENTNÍ ZAŘÍZENÍ 

UKlíZeNí VÁS Už  
NeBUDe OBTěžOVAT!

S AQUAMATic ZAříZeNíMi  
Si VycHUTNÁTe  

rycHlé UKlíZeNí  
VAŠí DOMÁcNOSTi

22 AQUAMATic



JEDNOTLIVĚ BALENÉ PRODUKTY
AQUAmatic TURBO (BÍLý)  #02151 —
Násada z mikrovlákna na mokré uklízení dětských pokojů a ložnic

AQUAmatic TURBO (ZELENý)  #02152 —
Násada z mikrovlákna na mokré uklízení společných místností

AQUAmatic TURBO (MODRý)  #02153 —
Násada z mikrovlákna na mokré uklízení velmi znečištěných povrchů

Teleskopická rukojeť  — 

Kbelík s nožním poháněním odstředivky  —

Tři násady mopů v různých barvách  —

SADA OBSAHUJE

3 4 5

Turbo
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23TUrBO

ČISTÍCÍ SYSTÉM NA MOKRO  
S ODSTŘEĎOVÁNÍM  
BEZ NÁMAHY 
AQUAmatic TURBO 
#02117

AQUAmatic TUrBO SySTéM, 
NAVrHNUTý NA rycHlé A TecHNicKé 
čiŠTěNí, Si ZA VÁS POrADí  
Se VŠeMi ŠPiNAVýMi ÚlOHAMi

Mop se otáčí o 360°, je připevněný k rukojeti 
pohyblivým kloubem, což vám umožní dosáhnout 
i na těžce dostupná místa. Nádobka na ždímání  
a kbelík jsou ovládané nožním pedálem, díky 
kterému dokážete měnit násadu bez dotýkání. 
Sada obsahuje násady mopů ve třech barvách na 
čištění různých zón a oblastí. AQUAmatic TUrBO 
umožňuje umývání nejen podlah, ale i stěn, stropů, 
dveří a obkladaček bez použití jakýchkoliv chemikálií. 
Objevte jednoduché a ekologické uklízení!



Hlavice mopu  — 

Teleskopická rukojeť  —

Násada z mikrovlákna na mokré uklízení  —

Násada “brosse” na suché uklízení  —
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24 MOP

Mop DOMÁCI ASISTENT 
řeKNěTe “Ne” ÚNAVě  
A PODrÁžDěNí! řeKNěTe “ANO”  
JeDNODUcHéMU UKlíZeNí  
BeZ NÁMAHy A cHeMiKÁlií!

UNIVERZÁLNÍ MOP S DVĚMA NÁSADAMI 
AQUAmatic MOP  #2109

Vícepolohová AQUAmatic MOP hlavice s pohyblivým držákem 
nám zaručuje ovladatelnost. Budete moci umývat nejen 
vodorovné, ale i svislé povrchy. Design mopu umožňuje lehce 
upevnit návleky pomocí úchytek a také bezproblémovou 
výměnu návleků. robustní plast, prodloužená hliníková rukojeť 
a promyšlené detaily vám zaručí dlouhou a spolehlivou službu.

SADA OBSAHUJE



Návlek z mikrovlákna na mokré uklízení  — 

Univerzální návlek  —

Brosse návlek z mikrovlákna na suché  
uklízení  —

Crab
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25MOP/crAB

UNIVERZÁLNÍ PODÁVAČ PŘEDMĚTŮ 
AQUAmatic CRAB  #02115

Malý asistent pro lidi s omezenou mobilitou! AQUAmatic 
crAB pomáhá se zdviháním předmětů z podlahy, smetí,  
s roztahováním a zatahováním záclon a také např. s podáním 
oblíbené knížky z vrchní poličky. Díky tomuto zařízení vaši 
starší příbuzní získají nezávislost a svobodu při manipulaci  
s jakýmkoliv předmětem. Mohou dosáhnout na mobil, klíče či 
léky ve skříňce. Pogumovaný vroubkovaný povrch  vnitřních 
kleští spolehlivě udrží předměty, takže se nevyklouznou a ani 
nevypadnou během manipulace.

SADA OBSAHUJE

AQUAmatic SADA NÁVLEKŮ  
Z MIKROVLÁKNA  #02112



Aero
AQUAmatic AERO MOP  
S ROZPRAŠOVAČEM  #02111
Odnímatelná vodní nádržka s jemným rozprašovačem umístěná v rukojeti zabezpečí 
rovnoměrné zvlhčení. Návleky z ultrajemného mikrovlákna absorbují velké množství 
nečistot, lehce se proplachují a rychle schnou. Nádrž s objemem 260 ml stačí na vyčištění 
místnosti velké 50 m2. Aero mop šetrně zachází s citlivými povrchy jako jsou parkety nebo 
laminát i bez jejich nadměrného namočení. Set obsahuje dva návleky navrhnuté na čištění 
různých povrchů.

INTELIGENTNÍ MOP 
NOVý, rycHlý  

A JeDNODUcHý ZPůSOB UKlíZeNí
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NANOTECHNOLOGIE
SILVER 

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ  
PRODUKTŮ Z MIKROVLÁKNA:

1
2
3
4

Nanočástice stříbra mají fenomenální baktericidní a antivirové 
vlastnosti. Textílie ošetřené stříbrem jsou dezinfekční. Tato 
technologie je použitá v následujících výrobcích a setech:

Hledejte ikonu

V případě silnějšího znečištění  
vyperte ručně jádrovým mýdlem.

Nepoužívat při vysokých teplotách.  
Neutírat rozehřáté povrchy spotřebičů.

Nežehlit, nesušit na zapnutých radiátorech,  
neprat v pračce a nesušit v sušičce.

životnost produktů je při správné   
péči minimálně 2 roky. 

AQUAmagic ABSOlUTe
AQUAmagic BABy
AQUAmagic lASKA
AQUAmagic NeGA
AQUAmagic SPOrT



Multifunkční prací plátky jsou inovativní. Nejlepší přírodní přísady a ekologická technologie je nový standard pro praní. Plátky 
pečlivě ošetřují textílie, zachovávají jejich barvu a strukturu. rychle se rozpouštějí ve vodě beze zbytků. Jsou vhodné na ruční 
praní i v pračce. Dokonale fungují v horké vodě i ve studené jakékoliv tvrdosti. Jsou biologicky odbouratelné. Obohacené o oleje, 
které chrání i tu nejjemnější textílii.
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lehce, rychle a efektivně odstraňuje všechny 
druhy čerstvých skvrn od kávy,  čaje, oleje, 
vína, džusu, omáček, ovoce,  čokolády, kos-
metiky. Je vhodné mít kompaktní odstraňovač 
skvrn X-fOrMUlA vždy po ruce a používat 
ho kdykoliv. Působí pouze v místě znečištění 
aniž by poškodil tkaninu kolem. Je vhodný pro 
všechny druhy tkanin.

BIOTRIM BLANC  
univerzální prací plátky  #03101

VERONA  
jemná bělost  #03102

NANNY  
péče o dětské oblečení  #03103

EXPRESNÍ  
ODSTRAŇOVAČ SKVRN  

#03251

X – FORMULA 

SLOŽENÍ

SLOŽENÍ

SLOŽENÍ

SLOŽENÍ

Kokosový alkohol, přírodní rostlinné oleje, výtažek  
z kokosového oleje, deionizovaná voda.

Kokosový alkohol, přírodní rostlinné oleje, výtažek  
z kokosového oleje, deionizovaná voda, makadamový olej.

Kokosový alkohol, přírodní rostlinné oleje, výtažek  
z kokosového oleje, deionizovaná voda, výtažek z Aloe.

čištěná voda, etoxylovaný alkohol, 
pyrofosforečnan draselný, glycerin.
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Je navrhnuta pro široké použití. Účinně odstraňuje těžce 
odstranitelné skvrny včetně rzi, připálených povrchů  
a mastnoty. Jemně leští a dodává povrchům lesk.

MYSTIK  
Čistící pasta  #03301

SLOŽENÍ

Oxid křemičitý, čištěná voda, glycerin, limonen.

Je určený na přípravu čistícího roztoku. Účinně 
odstraňuje těžko odstranitelné nečistoty z interiérových 
předmětů vyrobených ze skla a křišťálu. rychle 
odstraňuje skvrny od kávy, čaje a vodního kamene 
z rychlovarných konvic, kávovarů a nádobí ze skla 
a porcelánu. Jemně čistí příbory ze stříbra a drahých 
kovů. Má antibakteriální účinek.

MYSTIK  
čistící prášek  #03302

SLOŽENÍ
Peroxyhydrát uhličitanu sodného, uhličitan sodný.
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Aquamagic
Každý jsme jiný, ale existují věci, které nás spojují. Jednoduché věci, o kterých sníváme: 
krása, zdraví, čistota a pohodlí. Jak si je můžeme udržet? Jedno z nejjednodušších  
a nejuniverzálnějších řešení nabídli světu vědci z Japonska, kteří přišli s materiálem  
s jedinečnou strukturou-AQUAmagic ultratenké mikrovlákno. Dnes tato účinná, ekologická 
a hospodárná technologie mění svět a život každého z nás k lepšímu!

PRACH,  MASTNOTA  A  ŠPÍNA

MIKROVLÁKNO BAVLNA



POSLÁNÍ A HODNOTY SPOLEČNOSTI

Greenway je ruská společnost, která působí na trhu víc než 3 roky. V únoru 2020 vstoupila i na evropský trh.

Greenway je společnost, která myslí ekologicky, na zdraví nás, našich dětí a naší planety. 

Nabízí nám jedinečný ekologický projekt, se kterým můžeme všichni společně změnit svět. Společnost Greenway 
přichází s možností zbavit naši domácnost zdraví škodlivé chemie a zároveň zastavit její koloběh v přírodě.

Každý z nás máme příležitost začít se svojí domácností, pokud chceme mít svět bez chemie a čistější životní 
prostředí pro další generace.

Jedná se o patentovanou Japonskou technologii, která je použita ve všech produktech společnosti Greenway.  
K čištění opravdu stačí jen voda, bez použití jediné kapky chemie. Díky tomu nám tyto produkty dávají šanci zastavit 
poškozování životního prostředí. Víme, že chemikálie se dostávají do řek, z řek do moří a dále do oceánů. A víte, že 
oceány produkují až 80% kyslíku? Ano a naše lesy jen zbylých 20%! Je to tak, toto potvrzují i výzkumy! Neničme tedy 

naše lesy, řeky a oceány chemií. Začněme každý sám u sebe a dýchejme čistější vzduch. 
čím dříve začneme... tím lépe.

NYNÍ JE TEN SPRÁVNý ČAS ŘÍCI NE! 

Společnost Greenway přichází s novými produkty, díky kterým si nebudeme poškozovat zdraví a ovzduší. Jejich 
používání nebude představovat hrozbu pro globální ekosystém. Pokusme se ho tedy společně zachránit. Už 
dávno jsme začali chápat, že bychom měli začít u sebe, aby náš život byl skutečně přátelský k životnímu prostředí. 
ekologický přístup ke všemu, co nás obklopuje, je optimálním řešením pro všechny lidi, kteří si chtějí zachovat 
zdraví a cítit se skvěle po mnoho let. Greenway je cesta k ideálnímu životu a způsob péče o naši krásnou planetu!

NAŠE BUDOUCNOST JE V NAŠICH RUKÁCH! 

www. mygreenway.eu
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