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A  LEGMAKACSABB SZENNYEZŐDÉSSEL IS MEGBÍRKÓZIK
Az AQUAmagic termékek könnyedén, erőfeszítés nélkül bármilyen felületet 
megtisztítanak! A titok a mikroszál egyedi szerkezetében rejlik, ugyanis minden 
rost 100–szor kisebb, mint egy emberi hajszál. A rostok szabályos szakaszokra 
vannak vágva és a szakaszok közötti rések hasonlóan működnek, mint a növényi 
kapillárisok, tehát a mikroszál tökéletesen felszívja a vizet és a szennyeződést, 
melyeket korábban ,,mikrokaparókkal,, - vágott szálak sarkaival - tisztítottak. 
Száraz tisztításnál ezek a mikro-csapdák mágnesként működnek, a törlőkendők 
könnyedén felfogják a port a felületekről, amelyeket hosszú ideig tisztán tartanak.

MONDJON BÚCSÚT A VESZÉLYES VEGYI ANYAGOKNAK 
Felejtse el a veszélyes tisztítóporokat, zseléket, spray-t és az egyéb agresszív 
és drága termékeket. Az AQUAmagic háztartáshoz szükséges termékei 
vegyszerek használata nélkül is megbirkóznak a szennyeződésekkel! Ez főként 
a gyermekek, idősek, asztmások és az allergiától szenvedők számára számít 
megváltásnak. Az AQUAmagic segítségével otthona szép és tiszta lesz, valamint 
hozzájárul egy egészségesebb bolygó megteremtéséhez. 

KÍMÉLETES, DE HATÉKONY 
Száraz tisztítás során az AQUAmagic termékek a mikroszálak elektrosztatikus 
tulajdonságának köszönhetően úgy szívják fel a port, mint egy porszívó.  
A felületeken nem maradnak foltok, karcolások vagy szöszök, ami nagyon fontos 
az optikánál, a képernyőknél, a parkettáknál, stb. Ezek az elképesztő mikroszálas 
tulajdonságok lehetővé teszik, hogy a termékek bőr és test kíméletes ápolására is 
használhatóak legyenek.

KÜLÖNFÉLE MEGOLDÁSOK KÜLÖNFÉLE PROBLÉMÁKRA 
Sokoldalúságuknak és kiváló tulajdonságainak köszönhetően az AQUAmagic 
termékek multifunkcionálisak! A termékcsalád hatékony megoldást kínál a ház 
takarításához, autómosáshoz, bőr- és testápoláshoz, ezen felül gyermekek és 
sportolók számára ajánlott termékeket is tartalmaz. Ezek a termékek bármilyen 
helyzetben minőségi eredményt kínálnak számunkra. Gondoskodnak arról, hogy 
a háztartásunk és az autónk tökéletesen tiszta legyen, bőrünket és hajunkat 
egészségessé varázsolják, valamint kellemesebbé teszik a testmozgást.   

TARTÓS ÉS EGYSZERŰ GONDOSKODÁS
Az AQUAmagic termékeket könnyű tisztán tartani: a szennyeződést és  
a zsírt folyó víz alatt könnyedén le lehet mosni. Amennyiben az anyag nagyon 
szennyezett mosószappannal is kimosható. Némely termékcsalád és termék 
ezüst-ionnal kezelt - a Silver technológia megakadályozza a patogén baktériumok 
kialakulását. A törlőkendőt elég kicsavarni és folytathatja is a takarítást 
és a lakályos otthon létrehozását! A kendők mosást követően is megőrzik 
tulajdonságaikat, több alkalommal is moshatóak. Megfelelő karbantartás mellett 
akár évekig rendelkezésére fognak állni.  
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Ujut

4 UJUT

AZ OTTHON ÁPOLÁSÁRA   
ALKALMAS KOLLEKCIÓ 

Az AQUAMAGic UJUT LEHETŐVÉ TESzi  
A TÖKÉLETES TiSzTASÁG ELÉRÉSÉT OTTHONUNKBAN  

VEGYi ANYAGOK HASzNÁLATA NÉLKÜL

Az ökológiai készlet termékei tökéleten alkalmasak a por és a kényesebb felületek tisztítására. A makacsabb szennyeződéssel és 
foltokkal egyaránt megbirkóznak. Fényesítésre alkalmasak, mivel nem hagynak foltokat és szöszöket maguk után. Ez a kollekció 
néhány évig kitart Önnek anélkül, hogy elveszítené egyedi tulajdonságait.



Univerzális törlőkendő (türkiz)  —  

Univerzális törlőkendő (narancssárga)  —  

Kesztyű általános tisztításhoz  —  

Törlőkendő finom felületekhez  —

Üvegre alkalmas törlőkendő  —   

EGYÉNILEG CSOMAGOLT TERMÉKEK 
AQUAmagic UJUT #02252 —
Univerzális törlőkendő (türkiz) 

AQUAmagic UJUT #02251 —
Univerzális törlőkendő (narancssárga)

AQUAmagic UJUT #02266 —
Kesztyű minden típusú tisztításra 

AQUAmagic UJUT #02265 —
Törlőkendő finom felületekhez

AQUAmagic UJUT #02253 —
Üvegre alkalmas törlőkendő

Kesztyű minden típusú tisztításra  —

Törlőkendő finom felületekhez  —

Üvegre alkalmas törlőkendő  —
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AQUAmagic UJUT  #02102 AQUAmagic UJUT MINI  #02122
A SZETT TARTALMA A SZETT TARTALMA
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Ultra

6 ULTRA

A fogkeféhez hasonlóan, a szálak aktívan, de óvatosan távolítják el még a legerősebb szennyeződéseket is - a nehezen 
hozzáférhető helyeken is. Ragacsos zsír és korom a tűzhelyen, cipőtől származó foltok a talajon, vízkő, por a grillen, ragasztószalag 
maradványai, rágógumi vagy bogarak – bármely szennyeződés eltávolítható vegyszerek nélkül.

HÁZTARTÁS KARBANTARTÁSÁRA  
ALKALMAS KÉSZLET 

Az AQUAMAGic ULTRA TERMÉKEK iNVOLVER  
TÖBBRÉTEGŰ SzÁLBÓL KÉSzÜLTEK, AMELY 

KiVÁLÓAN SzÍVJA FEL A NEDVESSÉGET ÉS  
KÍMÉLETESEN TiSzTÍTJA A FELÜLETEKET



Háromrétegű involver szivacs  —   

Nagy involver szivacs  —  

Közepes méretű involver szivacs   —

involver kesztyű  —

Kétoldalú involver  törlőkendő  — 

involver korong (2 drb.)  —

EGYÉNILEG CSOMAGOLT  
TERMÉKEK
AQUAmagic ULTRA #02258 —
involver keszytű

AQUAmagic ULTRA #02259 —
Kétoldalú involver törlőkendő

AQUAmagic ULTRA #02260 —
Háromrétegű involver Szivacs 

AQUAmagic ULTRA #02274 —
involver korong
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AQUAmagic ULTRA ONE #02118 AQUAmagic ULTRA TWO #02119 
A SZETT TARTALMA A SZETT TARTALMA
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Twist

8 TWiST

A HÁZTARTÁSRÓL VALÓ GONDOSKODÁSRA 
ALKALMAS KOLLEKCIÓ  

Az AQUAMAGic KÖRNYEzETBARÁT TWiST SzETT  
MEGVÁLTOzTATJA TAKARÍTÁSi SzOKÁSAiT

Tisztítsa meg otthonát gyorsan, környezetbarát módon! Minden Twist mikroszálas szál hurkos spirálba csavart, amely 
még a legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolítja. A nedves elemek kapilláris hatásúak, egyetlen érintéssel eltüntetik 
a szennyeződéseket. Az AQUAmagic TWiST száraz portörlésre szintén megfelelő. A mikroszálas anyag felületén létrehozott 
elektrosztatikus hatás megakadályozza a porrészecskék szobában történő szállását. Ez a termékcsalád polírozásra is használható. 



Kétoldalú TWiST törlőkendő  —

Súroló kendő  —

Sima törlőkendő (2 drb )  —

TWiST kesztyű általános tisztításhoz  — 

Háromrétegű TWiST szivacs  —

EGYÉNILEG CSOMAGOLT  
TERMÉKEK 
AQUAmagic TWIST #02261 —
Súroló kendő

AQUAmagic TWIST #02262 —
Kesztyű általános tisztításhoz
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AQUAmagic TWIST #02124 
A SZETT TARTALMA
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10 ABSOLUTE

A TÖKÉLETES  KONYHA  
Az AQUAMAGic  ABSOLUTE  

KOLLEKciÓVAL VEGYSzEREK  
HASzNÁLATA NÉLKÜL   

VARÁzSOLHATJA RAGYOGÓVÁ  
KONYHÁJÁT

Ezek a törlőkendők könnyedén megbirkóznak a zsírral, a vízkővel, az ételmaradékokkal és a ragadós porral. Nem kell aggódnia 
a kristály vagy egyéb olyan anyagok miatt, amelyek óvatos kezelést igényelnek: a mikroszál nem hagy karcolást vagy foltot az 
ilyen típusú érzékeny felületeken. Az AQUAmagic törlőkendőket és szivacsokat könnyen tisztán lehet tartani: a szennyeződést és 
a zsírt folyó víz alatt könnyen ki lehet mosni a törlőkendőből. Amennyiben a törlőkendő nagyon szennyezett, mosószappannal is 
kimosható. Az ezüst (Silver) technológia segít megelőzni a patogén baktériumok kialakulását. Felejtse el a zsíros törlőkendőket 
és a veszélyes vegyszereket. Az AQUAmagic ABSOLUTE egészséges és hatékony megoldást nyújt az Ön konyhája számára. 



involver szivacs (sárga)  —  

involver szivacs (zöld)  —  

Bordázott törlőkendő konyhai felhasználásra  —

EGYÉNILEG CSOMAGOLT  
TERMÉKEK
AQUAmagic ABSOLUTE #02254 —
Kétoldalú mosogatókendő

AQUAmagic ABSOLUTE #02255 —
involver szivacs (sárga)

AQUAmagic ABSOLUTE #02256 —
involver szivacs (zöld)

  

AQUAmagic ABSOLUTE #02257 —
Bordázott törlőkendő konyhai felhasználásra

AQUAmagic ABSOLUTE #02272 —
Bársony törlőkendő

AQUAmagic SPLITTER #02273 —
Konyhai szivacs

Kétoldalú mosogatókendő (3 drb)  —

Konyharuha/Konyhai törlőkendő  —

Enyhén bordázott törlőkendő minden felületre  —

Puha törlőkendőt üvegre, porcelánra,  
rozsdamentes acélra  — 
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11ABSOLUTE

AQUAmagic ABSOLUTE  #02106 AQUAmagic ABSOLUTE MINI  #02129

A SZETT TARTALMA A SZETT TARTALMA
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12 LUXE

TISZTA AUTÓ  
A  TiSzTA FÉNYSzÓRÓK, RENDSzÁMTÁBLÁK,  

ÜVEGEK ÉS TÜKRÖK A BizTONSÁGOS VEzETÉS  
ALAPJÁT KÉPEziK, VALAMiNT FÉNYŰzŐ  

MEGJELENÉST KÖLcSÖNÖzNEK  
A JÁRMŰ SOFŐRJÉNEK

Az AQUAmagic LUXE termékekkel autója mindig tiszta lesz. A nedvességet jól felszívó mikroszálaknak köszönhetően gyorsan és 
egyszerűen megtisztítja az olyan hatalmas felületeket, mint az autó motorházteteje, csomagtartója vagy az ablakok. A törlőkendők, 
a kesztyű és a törölközők az autó minden részét fényesre polírozzák karcolások, foltok vagy szöszök nélkül, kímélik a festéket  
a sérülésektől. Autója mostantól mindig tökéletesen fog kinézni!



Univerzális törlőkendőt  —

Üvegre és a tükrökre ajánlott törlőkendő  —

Törlőkendő érzékeny felületekre  —

Univerzális kesztyű  —

EGYÉNILEG CSOMAGOLT  
TERMÉKEK
AQUAmagic LUXE #02125 —
Autóra ajánlott törölköző

AQUAmagic LUXE #02275 —
Kétoldalú törlölköző autóra
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13LUXE

AQUAmagic LUXE  #02128
A SZETT TARTALMA
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14 NEGA

KIRÁLYI  GONDOSKODÁS  
MiNDEN EGYES SzEMÉLY MEGÉRDEMLi  

A  KÍMÉLETES ÉS GYENGÉD GONDOSKODÁST. 
Az AQUAMAGic NEGA MiKROSzÁLAS TERMÉKEK 

Az ÖNRŐL VALÓ GONDOSKODÁSÉRT JÖTTEK 

A bőr kíméletes tisztítása kozmetikumok használata nélkül és az elhalt sejtek hámlása nélkül, mikro cirkuláció aktiválása, bőr 
tonizálása, valamint a vízzel történő eljárások hatékonyságának növelése. A törölköző és a turbán nagyszerű lehetőséget 
kínálnak, mivel sokkal gyorsabban és jobban megszárítják a hajat és a testet, mint a hagyományos frottír törölköző. AQUAmagic 
gyengéd gondoskodás…az Ön fiatalsága és egészsége érdekében!!



Kozmetikai kendő (2 drb.)  —  

Testmosó kesztyű  —  

Törölköző  —

Turbán  —

EGYÉNILEG CSOMAGOLT  
TERMÉKEK 
AQUAmagic NEGA #02201 —
Kozmetikai kendő  (kék)

AQUAmagic NEGA #02202 —
Testmosó kesztyű 

AQUAmagic NEGA #02221 —
Kozmetikai kendő (bézs)

Kozmetikai kendő  —

Turbán  —
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AQUAmagic NEGA  #02101 AQUAmagic NEGA MINI  #02121

A SZETT TARTALMA A SZETT TARTALMA
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16 LASKA

GYENGÉDSÉG ÉS KÍMÉLETESSÉG 
Az  AQUAMAGic LASKA SzETT  

KiFEJEzETTEN Az ARc, A NYAK  
ÉS A DEKOLTÁzS LÁGY BŐRÉRE  

LETT KiFEJLESzTVE

A szivacs és a kendő kíméletesen és hatékonyan tisztítják meg a bőrt a szennyeződésektől, a sminkmaradványoktól és az elhalt 
sejtektől, anélkül szívják fel a bőr felületén lévő felesleges zsírt, hogy megsértenék a lipid réteget. A kémiai vagy mechanikus 
bőrradírozás, valamint a tisztító kozmetikumok kiváló alternatívájaként szolgálnak. Az ezüst technológiának köszönhetően  
a mikroszál megakadályozza a patogén baktériumok elszaporodását és védi a bőrt. A fogkefe szerű szivacsok újszerű megoldást 
nyújtanak a fogmosásra, a szájüreg gyengéd és hatékony tisztítását biztosítják.



Mosakodásra alkalmas törölköző  —

Testradír kesztyű  —

Fogtisztításra alkalmas szivacs  (2 drb )  —  

Sminkeltávolító szivacs  — 

 Kétoldalas szivacs kesztyű  —  

Kesztyű  —

Törölköző  — 

Hajpánt  —

EGYÉNILEG CSOMAGOLT TERMÉKEK
AQUAmagic LASKA #02203 —
Fogtisztításra alkalmas szivacs  (2 drb)

AQUAmagic LASKA #02263 —
Sminkeltávolító szivacs

AQUAmagic LASKA #02264 —
Kétoldalas szivacs kesztyű

AQUAmagic LASKA #02278 —
Bőrradír szivacs

AQUAmagic LASKA TOWEL #02123 —
Törölköző

Sminkeltávolító szivacs  — 

Kétoldalas szivacs kesztyű  —

Kesztyű  —
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17LASKA

AQUAmagic LASKA  #02105 AQUAmagic LASKA MINI  #02116

AQUAmagic LASKA SPA  #02120

A SZETT TARTALMA A SZETT TARTALMA

A SZETT TARTALMA
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18 SPORT

A TEVÉKENYSÉG ENERGIÁJA  
KÉNYELMES ÉS STÍLUSOS TERMÉKEK,   

AMELYEK SPORTRAJONGÓKNAK  
ÉS PROFi SPORTOLÓKNAK EGYARÁNT  

MEGFELELŐEK

Az AQUAmagic SPORT termékcsalád elegáns hajpántja és kényelmes törölközője könnyen megoldják az izzadás problémáját. 
Ezek az egyedi termékek a nedvességgel együtt a szennyeződéseket is eltávolítják a bőr felületéről, az ezüst technológiának 
köszönhetően megakadályozzák a patogén baktériumok kialakulását. A kesztyű segít a pihentető masszázs élvezésében  
a zuhany alatt, míg a turbán és a törölköző gyorsan megszárítják a hajat és a testet, tisztaság és frissesség érzetét biztosítják.



Törölköző edzéshez  — 

Fejpánt edzéshez  —

Testmosó kesztyű  —

Turbán  —

Fürdőlepedő  —
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AQUAmagic SPORT  #02104 

EGYÉNILEG CSOMAGOTL TERMÉKEK

AQUAmagic LOOK  #02269
Törlőkendő szemüvegre 

AQUAmagic OPTICS  #02276
Törlőkendő szemüvegre (csontszínű)

AQUAmagic OPTICS  #02277
Törlőkendő szemüvegre  (bézs)

AQUAmagic SCREEN  #02270
Tabletekre és képernyőkre alkalmas törlőkendő

AQUAmagic DEVICE  #02271
Elektromos készülékek képernyőire ajánlott törlőkendő 

A SZETT TARTALMA



Kesztyű  — 

Kapucnis törölköző babáknak  —
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20 BABY

GYERMEKEINKNEK 
GYERMEKEiNK GYENGÉD BŐRE  

KÜLÖNLEGES ÁPOLÁST iGÉNYEL

A gyermek egészsége a tisztasággal kezdődik. Bőrük, mely lágy, mint a rózsaszirom, sokkal érzékenyebb a külső hatásokra, 
éppen ezért nagyon fontos, hogy gyermekeink számára gyengéd és hozzáértő gondoskodást biztosítsunk. Az AQUAmagic 
BABY kollekció képes tökéletesen megoldani ezt a feladatot. Puhaságukkal és selymességükkel már az első érintéstől kezdve 
élvezetessé varázsolják a gyermek mindennapi fürdetését és higiéniai rutinját, ezen felül gondoskodnak a környezet tökéletes 
tisztaságáról.

AQUAmagic BABY 

FÜRDŐKÉSZLET  #02126

A SZETT TARTALMA



Partedli  — 

Törölköző  —

Szájápolásra és ínymasszázsra szolgáló  
szivacs (2 drb)  —

Velúr kendő  —

Sima kendő  —
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FINOM ÉS PUHA  
TÖRÖLKÖZÖK  

KiVÁLÓ NEDVSzÍVÓ KÉPESSÉGŰEK, HOSSzÚ 
iDŐN ÁT FRiSSEK MARADNAK, GYORSAN 

SzÁRADNAKAQUAmagic BABY 

FÜRDŐKÉSZLET BABÁK SZÁMÁRA  

#02127

AQUAmagic PLUSH LAGUNA #02301 —
Törölköző arcra

AQUAmagic PLUSH LAGUNA #02302 —
Törölköző kézre

A könnyű, selymes LAGUNA törölközők egyesítik a kiváló 
minőségű természetes pamut és a hatékonyan feldolgozott 
mikroszálak előnyeit. A kettős hurkoknak hála ezek  
a töröközők elképesztően hatékonyak: a hosszú pamut 
huroknak köszönhetően bársonyosak és kellemesek a bőr 
számára, a rövid mikroszálas hurok pedig egyedi abszorbens 
és antibakteriális tulajdonságokat biztosít számukra.

A SZETT TARTALMA



Aquamatic
INTELLIGENS ESZKÖZÖK 

OTTHONA TAKARÍTÁSA NEM LESz  
NYŰG TÖBBÉ! Az AQUAmatic  

ESzKÖzÖKKEL ÉLVEzNi FOGJA  
OTTHONA GYORS TiSzTÍTÁSAT.  

NiNcS TÖBBÉ FÁRADTSÁG, cSAK  
NYUGALOM ÉS ELÉGEDETTSÉG!

22 AQUAMATic



Teleszkópos fogantyú  —

Vödör kézzel működtetett centrifugával  —

Három különböző színű rongykorong  —

EGYÉNILEG CSOMAGOLT TERMÉKEK 
AQUAmatic TURBO (FEHÉR)  #02151 —
Mikroszálas rongykorong gyerekszobák és hálószobák  
nedves tisztítására

AQUAmatic TURBO (ZÖLD)  #02152 —
Mikroszálas rongykorong  közös helyiségek nedves tisztítására 

AQUAmatic TURBO (KÉK)  #02153 —
Mikroszálas rongykorong az extra szennyezett  
területek nedves tisztítására
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23TURBO

NEDVES TISZTÍTÓRENDSZER  
KÉZI CENTRIFUGÁVAL  
AQUAmatic TURBO 

#02117

AQUAmatic TURBO RENDSzER GYORS  
ÉS TEcHNOLÓGiAi TiSzTÍTÁSRA  
TERMETT, MiNDEN PiSzKOS FELADATTAL  
MEGBiRKÓziK ÖN HELYETT

A rongykorong 360 fokban képes elfordulni, a 
fogantyúhoz mozgatható csuklóval rögzített, így 
lehetővé teszi a nehezen elérhető helyek tisztítását. 
A centrifugát és a vödröt lábpedál vezérli, amely 
lehetővé teszi a rongykorong öblítését anélkül, hogy 
azt kézzel megérintené. A készlet három különböző 
színű rongykorongot tartalmaz, amelyek különböző 
területek tisztítására szolgálnak. Az AQUAmatic 
TURBO nem csupán a padló felmosását, hanem a 
falak, a mennyezet, az ajtó, a csempe, a tetőcserép 
tisztítását is lehetővé teszi bármilyen vegyi anyag 
használata nélkül. Fedezze fel az egyszerű és 
környezetbarát tisztítást!

A SZETT TARTALMA



Mop fej  —

Teleszkópos fogantyú  —

Mikroszálas tartozék nedves tisztításhoz  —

„Brosse“ tartozék száraz tisztításhoz  —
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24 MOP

Mop HÁZI ASSZISZTENS 
MONDJON NEMET A FÁRADTSÁGRA  
ÉS Az iRRiTÁciÓRA!  MONDJON iGENT  
Az ERŐFESzÍTÉSEK ÉS VEGYi  
ANYAGOK NÉLKÜLi EGYSzERŰ  
TiSzTÍTÁSRA!

UNIVERZÁLIS FELMOSÓ  
KÉT TARTOZÉKKAL  #2109

A mozgó tartóval ellátott több helyzetbe állítható AQUAmatic 
mop fej egyszerű vezérlést biztosít: nemcsak vízszintes, hanem 
függőleges felületek mosására is képes, valamint egy nagyon 
sűrűn berendezett helyiségben is könnyen használható. 
A felmosó dizájnja megkönnyíti a tartozékok rögzítését a 
fogókhoz. A nagy teherbírású műanyag, a meghosszabbított 
alumínium fogantyú és az átgondolt részletek hosszan tartó és 
megbízható szolgáltatást nyújtanak Önnek. 

A SZETT TARTALMA



Mikroszálas tartozék nedves tisztításhoz  —

Mikroszálas univerzális csatlakozó  —

„Brosse“ tartozék száraz tisztításhoz  —

Crab
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UNIVERZÁLIS AqUAmatic  

CRAB MANIPULÁTOR KÉSZÜLÉK 

#02115

Egy kis segítség mozgáskorlátozottak számára! Az AQUAmatic 
cRAB segítséget nyújt a szemét padlóról való felvételében, a 
függönyök megigazításában, valamint a kedvenc könyv felső 
polcról való levételében. Ennek az eszköznek köszönhetően 
idősebb rokonai függetlenséget és szabadságot kapnak 
bármilyen tárgy kezelésében. Megközelíthetővé válik 
számukra a telefon vagy a kulcsok, esetleg a szekrényen lévő 
gyógyszerek. A fogantyú belső, gumírozott hullámos felülete 
megbízhatóan tartja a tárgyakat annak érdekében, hogy azok 
ne essenek ki a kezelés során.

AQUAmatic MIKROSZÁLAS MOP 
TARTOZÉKOK  #02112

A SZETT TARTALMA



Aero
AQUAmatic AERO PERMETEZŐVEL  
ELLÁTOTT  FELMOSÓ  #02111
A fogantyún elhelyezett, szórófejjel ellátott leszerelhető víztartály egyenletes nedvesítést 
biztosít. Az ultra finom mikroszálból készült kiegészítők a lehető legtöbb szennyeződést 
képesek magukba szívni, könnyen kimoshatóak és gyorsan megszáradnak. A 206 ml-es 
tartály 50 m² felület megtisztítására elegendő. Az Aero felmosó óvatosan kezeli az olyan 
kényes felületeket, mint a parketta vagy a laminált padló, elkerülve azok túlzott benedvesítését.  
A készlet két rögzítőelemet tartalmaz, melyek különböző felületek tisztítására lettek tervezve.

OKOS FELMOSÓ  
ÚJ, GYORS ÉS EGYSzERŰ  

TiSzTÍTÁSi MÓDSzER VÖDÖR ÉS  
RONGYOK NÉLKÜL  
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EZÜST  
TECHNOLÓGIA  

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  
MIKROSZÁLAS TERMÉKEKHEZ:

1

2

3

4

Az ezüst nanorészecskék fantasztikus baktériumölő és vírusölő 
tulajdonságokkal rendelkeznek. Az ezüsttel módosított szövetek 
önfertőtlenítőek. Az ezüst technológia a következő termékekben 
és szettekben alkalmazott: 

Makacsabb szennyeződések esetén mossa ki  
a kendőket szappannal vagy enyhe tisztítószerrel, 
fehérítő és öblítő nélkül, a többi anyagtól elkülönítve.
Ne használja magas hőmérsékletű felületeken.  
Ne törölje le vele a fűtött háztartási felületeket  
és készülékeket.
Ne vasalja, ne szárítsa meleg radiátoron, ne mossa 
mosógépben és ne szárítsa szárítógépben.
A termékek élettartama az összes feltétel teljesítése 
mellett akár 2 év is lehet.

AQUAmagic ABSOLUTE
AQUAmagic BABY
AQUAmagic LASKA
AQUAmagic NEGA
AQUAmagic SPORT

Keresse a ikont



A többfunkciós mosókendők innovatívak. A legjobb természetes adalékok és az ökológiai technológia az új szabvány  
a mosásban. A mosókendő szeletek gondosan ápolják a ruhákat, megőrzik azok színeit és szerkezetüket. Gyorsan feloldódnak 
a vízben, fennmaradó maradék nélkül. Egyaránt alkalmasak mosógépes illetve kézi mosásra is. Tökéletesen működnek 
bármilyen keménységű meleg illetve hideg vízben. Teljes mértékben lebomlik. Gazdag olyan olajokban, melyek még a legfinomabb 
anyagokat is védik.
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Könnyen, gyorsan és hatékonyan eltávolítja 
a friss kávé, tea, olaj, bor, gyümölcslevek, 
mártások, gyümölcsök, csokoládé, kozmeti- 
kumok, golyós toll foltokat. Ajánlatos az 
X-FORMULA folttisztítót mindig kéznél tartani 
és szükség esetén bármikor használni. csak 
a szennyezett területen hatékony, nincs 
befolyással a szövet tiszta felületére. Minden 
típusú szövetre alkalmazható.    

BIOTRIM BLANC  
Többfunkciós mosókendő  #03101

VERONA  
Finom fehérneműre  #03102

NANNY  

Többfunkciós mosókendők 
gyermekruházat ápolására  #03103

Expresný  
express folttisztító  

#03251

X – FORMULA 

ÖSSZETEVŐK

ÖSSZETEVŐK

ÖSSZETEVŐK

ÖSSZETEVŐK

Kókuszdió alkohol, természetes növényi olajok, kókuszdió 
olaj kivonat, ionmentes víz.

Kókuszdió alkohol, természetes növényi olajok, kókuszdió 
olaj kivonat, ionmentes víz, makadámia olaj.

Kókuszdió alkohol, természetes növényi olajok, kókuszdió olaj 
kivonat, ionmentes víz, makadámia olaj, Aloe vera kivonat.

Tisztíttt víz, etoxilezett alkohol, 
kálium pirofoszfát, glicerin.
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Széles körű felhasználásra tvezték. Hatékonyan eltávolít-
ja a nehezen eltávolítható makacsabb foltokat, beleértve 
a rozsdát, odaégett szennyeződéseket és a zsírt. Lágyan 
csiszolja és fényessé varázsolja a felületeket.

MYSTIK  
Tisztító paszta  #03301

Szilícium-dioxid, tisztított víz, glycerin, limonén.

Tisztítóoldat előállítására szolgál. Hatékonyan eltávolítja 
a nehezen eltávolítható makacsabb szennyeződéseket 
az első osztályú üvegből és kristályból készült beltéri 
tárgyakról. Gyorsan eltávolítja a kávé,tea foltokat 
valamint a vízkövet a gyorsforralóból, kávéfőzőről és 
az üvegből és porcelánből készült edényekről. Finoman 
tisztítja az ezüstből és drága nemesfémekből készült 
evőeszközöket. Antibakteriális hatással rendelkezik.

MYSTIK  
Tisztítópor  #03302

Nátrium karbonát perhidrát, nátrium karbonát.
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Aquamagic
Mindannyian különbözőek vagyunk, viszont léteznek dolgok, melyek összekötnek 
bennünket.  Egyszerű dolgok, melyekről álmodozunk: szépség, egészség, tisztaság és 
kényelem. Hogyan tudjuk megtartani őket? Az egyik legegyszerűbb és leguniverzálisabb 
megoldást a japán tudósok ajánlották fel, akik egy egyedülálló szerkezetű anyaggal álltak 
elő – AQUAmagic rendkívül vékony vágású mikroszálak. Ma ez a hatékony, ökológiai és 
gazdaságos technológia változtatja meg mindannyiunk életét egy jobb világ felé! 

POR, OLAJ  ÉS SZENNYEZŐDÉSEK 

MIKROSZÁLAS PAMUT 



A VÁLLALAT KÜLDETÉSE ÉS ÉRTÉKEI
A Greenway egy orosz vállalat, amely több, mint 3 éve van jelen a piacon. 2020 februárjában az európai piacra is belépett. 

A Greenway egy olyan társaság, mely zölden gondolkodik. A mi és gyermekeink egészségére, valamint bolygónkra 
is gondol. 

Egyedülálló ökológiai programot kínál számunkra, amely segítségével együtt közösen megváltoztathatjuk  
a világot. A Greenway vállalat lehetőséget kínál arra, hogy megszabadítsuk háztartásunkat a káros vegyszerektől  

és ezzel egyidejűleg megállítsuk a vegyszerek körforgását a természetben. 

Amennyiben egy vegyszer nélküli és tisztább környezetet szeretnénk biztosítani a következő generáció számára, 
mindnyájunknak lehetősége van ezt a saját háztartásával kezdeni. 

Egy szabadalmaztatott japán technológiáról van szó, melyet a Greenway vállalat az összes termékben alkalmaz. 
A tisztításhoz valóban elegendő a víz, semmilyen vegyszerre nincs szükség. Ennek hála a termékek lehetőséget 
kínálnak a környezet károsításának megállítására. Tudjuk, hogy a vegyi anyagok a folyókba, a folyókból a tengerbe, 
onnan pedig az óceánba kerülnek. Tudta, hogy az óceánok termelik az oxigén 80%-át? igen, erdőink csupán  
a maradék 20%-ot állítják elő. Ez valóban így van, ez a tény kutatások által is megerősített! Ne pusztítsuk 
erdőinket, óceánjainkat és folyóinkat vegyi anyagokkal. Kezdje el mindenki saját otthonában és lélegezzünk 

tisztább levegőt. Minél korábban elkezdjük - annál jobb. 

Most jött el a megfelelő idő NEMET mondani!

A Greenway vállalat olyan új termékekkel állt elő, amelyekkel nem károsítjuk egészségünket és légkörünket. 
Használatuk nem jelent veszélyt a globális ökoszisztéma számára. Próbáljuk meg tehát együtt megmenteni azt. 
Már régen rájöttünk arra, hogy elsősorban önmagunknál kell kezdeni a változást annak érdekében, hogy valóban 
környezetbarát életet tudjunk élni. Az olyan személyek számára, akik számos éven át egészségesek szeretnének 
maradni és jólétben szeretnének élni, fontos, hogy mindenhez, ami körülvesz bennünket, környezetkímélő módon 
álljanak hozzá. A Greenway út az ideális élethez és kiváló módszer arra, hogy megfelelő módon gondoskodjunk 

bolygónkról!

A jövőnk a mi kezünkben van! 

www. mygreenway.eu




