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dla Ciebie dla Twojego domu 2013 / 2014

Coś do naczyń i nie tylko
Niezwykle zależy nam na wysokiej jakości naszych produktów. Tym bardziej cieszy nas,
że środki czystości FM GROUP FOR HOME zostały wyróżnione prestiżowym godłem
Laur Klienta – Odkrycie 2013. Plebiscyt jest przeprowadzany wśród konsumentów,
więc ta nagroda jest dla nas szczególnie cenna. Bardzo dziękujemy!
Wprowadzając do oferty kolejne nowości, tym razem postawiliśmy na rozwinięcie gamy
produktów przeznaczonych do zmywarek. Nasze innowacyjne tabletki do zmywarki cieszą się już
Państwa dużym uznaniem. W tym katalogu dołączyły do nich dwie nowości – tabletki
do czyszczenia zmywarki oraz nabłyszczacz. Pierwsza z nich powstała z myślą o jak najdłuższym
bezawaryjnym użytkowaniu zmywarki. Z kolei nabłyszczacz nie tylko zapewnia mytym
naczyniom kryształowy połysk bez zacieków i przyspiesza suszenie, ale także nie zawiera
fosforanów, kompozycji zapachowych oraz barwników. Polecamy wypróbowanie obu nowości.
Ciągle pracujemy nad tym, aby nasze produkty były skuteczne i nowoczesne. Także lubiane już
przez Państwa środki chemiczne zyskują często nowe, jeszcze lepsze formuły. W tym katalogu
ma swoją premierę udoskonalony płyn myjący do paneli laminowanych. Skutecznie myje,
nie pozostawia nieestetycznych smug, a do tego pięknie pachnie mydłem marsylskim. Z kolei
uniwersalny odwapniacz ma bardziej skoncentrowaną formułę i jego używanie jest niezwykle
ekonomiczne. Zmiany nie ominęły także płynu myjącego do powierzchni i blatów kuchennych,
który jest jeszcze skuteczniejszy, oraz płynu do mycia urządzeń sanitarnych – teraz pachnie on
egzotycznymi owocami. Koniecznie wypróbujcie wszystkie nowe formuły!

Katarzyna i Artur Trawińscy
FM GROUP World

Etykiety wszystkich produktów FM GROUP FOR HOME wraz ze sposobami użycia i szczegółami dotyczącymi dozowania produktów znajdą Państwo
na stronie internetowej: http://forhome.fmgroup.pl/
Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
Katalog produktów FM GROUP FOR HOME nr 9 obowiązuje od października 2013 r. Zawarta w katalogu oferta w zakresie ceny i produktów jest wiążąca
od października 2013 r. aż do wyczerpania zapasów albo wprowadzenia nowego katalogu.
Katalogi, Plan Marketingowy oraz inne materiały reklamowe, promocyjne i informacyjne wydane lub wyraźnie zaakceptowane przez FM GROUP World,
FM GROUP Polska albo przez FM GROUP Mobile są jedynymi oficjalnymi źródłami informacji przy sprzedaży i reklamie produktów FM GROUP.
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płyn myjący do paneli laminowanych (laminate floor liquid) nowa formuła!
płyn do prania dywanów i tapicerki (carpet & upholstery cleaner)
gąbka czyszcząca (cleaning sponge)
preparat do czyszczenia szyb kominkowych i piekarników
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kitchen

(fireplace glass & oven cleaner)

pasta czyszcząca do metalu (metal cleaning paste)
płyn uniwersalny (multi purpose cleaner)
płyn do mycia szyb (glass cleaner)
preparat do mycia ekranów (crt & lcd screen cleaner)
pianka zapobiegająca osadzaniu się pary wodnej (anti-mist foam)
płyn do mycia powierzchni silnie zabrudzonych (power cleaner)

F
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LAUNDRY
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BODY
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wielofunkcyjna ściereczka w listkach (multi function roll wipes)
ściereczka z mikrowłókien (delicat cloth)

str. 54
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perfumy do wnętrz (home perfumes)
perfumowane mgiełki do pościeli (scented linen sprays)
zawieszki zapachowe do szafy (wardrobe fragrances)
zapachy do odkurzacza (vacuum fresheners)
zawieszki zapachowe do samochodu, biura i domu (air fresheners)
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preparat do czyszczenia fug (grout cleaner)
żel do usuwania kamienia i rdzy (limescale & rust remover gel)
granulki do udrażniania rur (drain cleaner)
mleczko do czyszczenia urządzeń kuchennych i sanitarnych

str. 35
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str. 56-57
str. 58
str. 59

55-61

str. 60
str. 61

perfumowane mgiełki dla zwierząt (scented mists for pets)
suchy szampon dla kotów (dry shampoo for cats)
uniwersalny szampon dla psów (all purpose shampoo for dogs)
łagodny szampon dla yorków (gentle shampoo for yorkshire terriers)

str. 63
str. 64
str. 65

62-66

str. 66

str. 25

żel do mycia urządzeń sanitarnych (exotic wc cleaning gel) nowy zapach!

str. 36
str. 37

wosk do pielęgnacji powierzchni skórzanych (leather wax conditioner)
preparat do pielęgnacji mebli (furniture cleaner)

str. 53

50-51

str. 20

str. 31

płyny do prania (laundry liquids)
odplamiacz (multi fabric stain remover)
płyny do płukania tkanin (fabric softeners)
luksusowe płyny do płukania tkanin (luxury fabric softeners)
preparat ułatwiający prasowanie (anti-crease ironing spray)

str. 51

str. 14

str. 30

		

6-17

mydła w płynie (fresh woody soap, royal fruity soap)

ACCESSORIES
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perfumy do samochodu z wymiennymi wkładami (car perfumes with refills)
preparat do czyszczenia felg aluminiowych (aluminium rim cleaner)
preparat do pielęgnacji kokpitów (cockpit care spray)
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str. 8

płyn do mycia łazienki (bathroom cleaner)
płyn do mycia kabin prysznicowych (shower cleaner)

(multi surface soft cleanser)

B

str. 7

PETS

nabłyszczacz do zmywarki (dishwasher rinse aid) nowość!
tabletki do czyszczenia zmywarki (dishwasher cleaner) nowość!
tabletki do zmywarki (bio power dishwasher tabs)
płyn myjący do powierzchni i blatów kuchennych (kitchen cleaner) nowa formuła!
uniwersalny odwapniacz (descaler all purpose) nowa formuła!
płyny do mycia naczyń (washing-up liquids)
balsam do mycia naczyń (babassu oil washing-up balm)
preparat do czyszczenia stali nierdzewnej (inox cleaner)
płyn do mycia lodówek i mikrofalówek (fridge and microwave cleaner)
płyn do mycia płyt ceramicznych (ceramic hob cleaner)
odtłuszczacz (degreaser extra power)
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KITCHEN

spis treści
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dla Ciebie dla Twojego domu

PRODUK TY do kuchni
Przepis na czystość i bezpieczeństwo
w Twojej kuchni jest bardzo prosty. Szczypta chęci,
odrobina czasu i bardzo dobre produkty.

bez fosforanów, kompozycji
zapachowych oraz barwników

nabłyszczacz
do zmywarki

zapewnia mytym naczyniom
kryształowy połysk bez smug
i zacieków
dodatek kwasu cytrynowego
przyspiesza proces suszenia naczyń,
niwelując powstawanie plam
specjalna formuła przeciwdziała
osadzaniu się kamienia
zapobiega matowieniu naczyń,
zapewniając perfekcyjną czystość
i blask
polecany do stosowania do naczyń
szklanych, ceramicznych, sztućców
przeznaczony do używania
w zmywarkach automatycznych

dishwasher
rinse aid

K012

11,90 pln
250 ml
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47,60 PLN/1 l
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tabletki
do czyszczenia
zmywarki

o przyjaznej dla środowiska formule
bez fosforanów i chloru
działają wielokierunkowo: usuwają
tłuste zabrudzenia nagromadzone
w zmywarce i jej filtrze oraz niszczą
kamień, osadzający się na
mechanicznych elementach zmywarki
dzięki zawartości aktywnego tlenu
pozostawiają idealną czystość i świeżość
niwelują nieprzyjemne zapachy
regularnie stosowane, zapewniają
dłuższe, bezawaryjne funkcjonowanie
urządzenia
2 sztuki w opakowaniu

ekologiczne, biodegradowalne,
bez fosforanów, konserwantów,
sztucznych barwników i chloru
skutecznie usuwają nawet najtrwalsze
osady i tłuszcz, pozostawiając naczynia
wyjątkowo czyste i lśniące
ich nowoczesna formuła łączy
innowacyjne działanie środków
czyszczących, nabłyszczających
oraz zmiękczających z równoczesną
troską o środowisko naturalne
dzięki enzymom (proteazie i amylazie)
doskonale myją nawet w niskich
temperaturach (już w 40oC),
oszczędzając energię i pieniądze

tabletki
do zmywarki
Jak używać tabletek?
Tabletkę wraz z folią włóż do pojemnika
w zmywarce. W żadnym razie nie umieszczaj
jej w innym miejscu, np. koszyku na sztućce.
Każda tabletka jest zapakowana w delikatną
folię, która podczas zmywania naczyń
całkowicie rozpuszcza się w wodzie. Dzięki
takiemu zabezpieczeniu Twoja dłoń nie ma
styczności z detergentem.

zawierają składniki zapobiegające
matowieniu szkła oraz korozji
metalowych naczyń i sztućców
zmiękczają wodę, chroniąc zmywarkę
przed osadzaniem się kamienia
bezzapachowe
w delikatnej folii, rozpuszczalnej
w wodzie, która zabezpiecza skórę
dłoni przed bezpośrednim kontaktem
z tabletką
25 sztuk w opakowaniu

Zadbaj o swoją zmywarkę, używając
tabletek przynajmniej raz w miesiącu.
To bardzo proste: wyjmij tabletkę z folii
i umieść na dnie opróżnionej z naczyń
zmywarki. Potem nastaw program
mycia na min. 65°C.

DISHWASHER

Pamiętaj, że w przypadku bardzo twardej wody (powyżej
6 mval/dm3) należy używać dodatkowo ochronną
sól do zmywarek.

BIO POWER
DISHWASHER TABS

cleaner

ko11

10,90 pln
80 g
8
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136,25 PLN/1 kg

all in 1

k008

35,90 pln
500 g

71,80 PLN/1 kg

9

płyn myjący
do powierzchni
i blatów
kuchennych

dzięki formule z aktywną pianą
doskonale radzi sobie z codziennymi
zabrudzeniami i kurzem

bez trudu usuwa kamień i osady
wapienne nawet z trudno dostępnych
miejsc, np. z elementów grzejnych

polecany do mycia szafek, blatów,
parapetów, poręczy, sprzętów
kuchennych oraz ceramiki ściennej
i podłogowej

zalecany do oczyszczania czajników,
grzałek, garnków, sitek, żelazek,
ekspresów i innych urządzeń AGD

czyści i pielęgnuje

o skoncentrowanej, kwasowej formule

nie pozostawia smug i zacieków

nie zawiera surowców
petrochemicznych, syntetycznych
środków zapachowych,
syntetycznych barwników,
syntetycznych konserwantów
ani surowców modyfikowanych
genetycznie

delikatnie nabłyszcza czyszczoną
powierzchnię
pozostawia przyjemny, delikatny
zapach grejpfruta
może być stosowany do powierzchni
emaliowanych, ceramicznych,
stalowych i laminowanych

uniwersalny
odwapniacz

bardzo wydajny i skuteczny

nie należy nim odwapniać
powierzchni wrażliwych na działanie
kwasów organicznych (chromowany
i niechromowany mosiądz, emalia,
przedmioty z tworzywa sztucznego
wrażliwe na działanie kwasu,
aluminium oraz powierzchnie
z kamienia naturalnego i sztucznego)
regularnie stosowany sprawia,
że urządzenia elektryczne działają
dłużej i zużywają mniej energii

kitchen
cleaner

K001

17,50 pln
750 ml

23,33 PLN/1 l (bez rozpylacza)

descaler
all purpose

K004

rozpylacz

AC04

1,92 pln

cena łączna zestawu: 19,42 PLN

10
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13,90 pln
250 ml

55,60 PLN/1 l
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płyny do mycia
naczyń

szybko i skutecznie usuwają tłuszcz
oraz inne zabrudzenia, pozostawiając
naczynia czyste i lśniące
wzbogacone o witaminy i ekstrakty
roślinne, które znakomicie nawilżają,
wygładzają i pielęgnują skórę dłoni
posiadają bardzo wysoką zawartość
środków myjących, dzięki czemu są
niezwykle wydajne
mają pH neutralne dla skóry

balsam do mycia
naczyń

bez trudu usuwa tłuszcz,
osad i inne zabrudzenia
łączy skuteczność działania
z łagodnością dla skóry
zawiera pozyskiwany z orzechów
palmy brazylijskiej olej babassu,
działający przeciwstarzeniowo
i nawilżająco na skórę dłoni
gliceryna i alantoina regenerują,
koją i wygładzają naskórek,
usuwając spękania i zgrubienia
obecność protein mleka
przeciwdziała podrażnieniom
i poprawia kondycję skóry

aloe
washing-up liquid

Zawiera wyciąg z aloesu, który jest znany ze
swoich leczniczych właściwości: doskonale
nawilża skórę dłoni, regeneruje ją i koi.
Zadbaj o to, by Twoje dłonie były miękkie
i gładkie, a zmywanie naczyń stało się
prawdziwą przyjemnością!

posiada neutralny
dla skóry odczyn pH 5,5
nie zawiera alergenów
przebadany
dermatologicznie

k003
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washing-up liquid

Słoneczna moc ekstraktów z papai, mango,
marakui, liczi i kiwi, które działają na suchą
skórę dłoni niczym odżywczy eliksir młodości!
Apetyczny zapach owoców i kwiatu wiśni
na zawsze zagości w Twojej kuchni.

babassu oil
washing-up balm

k002

14,50 pln
750 ml

pompka

19,33 PLN/1 l (bez pompki)

AC05

1,92 pln

cena łączna zestawu: 16,42 PLN

12

Produkty FM GROUP for home są oryginalnymi produktami FM GROUP World www.fmworld.com

K007

15,90 pln

750 ml

pompka

21,20 PLN/1 l (bez pompki)

AC05

1,92 pln

cena łączna zestawu: 17,82 PLN
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preparat
do czyszczenia
stali nierdzewnej

przeznaczony do czyszczenia stali
nierdzewnej matowej – INOX
zawiera delikatne silikony, które
skutecznie usuwają różnego rodzaju
zabrudzenia, np. ślady rąk, tłuste
osady
pozostawia czyszczoną powierzchnię
dobrze zwilżoną, błyszczącą
i zabezpieczoną przed powstaniem
dalszych plam

stworzony z myślą o utrzymaniu 		
w czystości urządzeń mających 		
styczność z żywnością: lodówek,
lodówek turystycznych, 			
mikrofalówek
dzięki nowoczesnej formule,
opartej na delikatnych alkoholach,
skutecznie usuwa tłuste plamy
i inne zabrudzenia
zapewnia higieniczną czystość

szczególnie polecany do czyszczenia
stalowych elementów lodówek,
kuchenek mikrofalowych, listew
bocznych płyt grzewczych oraz 		
piekarników

usuwa nieprzyjemny zapach

można nim czyścić zewnętrzne
części garnków, takielunek i okucia 		
żeglarskie oraz stalowe elementy
dekoracyjne

receptura preparatu wspomaga
usuwanie szronu ze ścianek lodówki

bezzapachowy
bezpieczny dla czyszczonej
powierzchni oraz dla skóry

płyn
do mycia lodówek
i mikrofalówek

przeznaczony do różnego rodzaju
wnętrz lodówek i mikrofalówek,
w tym powierzchni plastikowych,
szklanych i ze stali nierdzewnej

wygodny rozpylacz ułatwia
aplikację płynu na pionowych
powierzchniach i w trudno
dostępnych miejscach
pozostawia delikatny, cytrusowy
aromat
zalecany do codziennego
stosowania, zwłaszcza regularnego
mycia talerza i ścianek mikrofalówki
oraz półek w lodówce

inox

Fridge & microwave

cleaner

cleaner

k006

28,25 pln
250 ml

113,00 PLN/1 l (bez atomizera)

atomizer

AC06

1,92 pln

cena łączna zestawu: 30,17 PLN
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k010

15,90 pln

750 ml

21,20 PLN/1 l (bez rozpylacza)

rozpylacz

AC04

1,92 pln

cena łączna zestawu: 17,82 PLN
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płyn
do mycia płyt
ceramicznych

przeznaczony do codziennego
czyszczenia oraz pielęgnacji
kuchennych płyt ceramicznych
– także indukcyjnych,
w kuchenkach elektrycznych
i gazowych
specjalna kombinacja aktywnych
składników bez trudu usuwa tłuste
plamy oraz niewielkie przypalenia
i zacieki, pozostawiając połysk
bez smug

gruntownie usuwa nawet stare,
uporczywe, przypalone i zalegające
tłuszcze oraz oleisty, lepki brud
przeznaczony do czyszczenia
i odtłuszczania blatów, zlewów,
frytkownic, wyciągów wentylacyjnych,
okapów, piekarników, rusztów, płyt
kuchennych, kafli oraz innego
wyposażenia kuchni
zawiera składniki zmiękczające
wodę, co podnosi jego skuteczność

receptura płynu jest delikatna
dla czyszczonej powierzchni

nie rysuje czyszczonej powierzchni

unikalne środki powierzchniowo
czynne tworzą warstwę ochronną,
zapobiegającą ponownemu
przywieraniu zabrudzeń

jego regularne stosowanie znacząco
ułatwia utrzymanie czystości
i higieny w każdej kuchni

gęsta, aktywna piana umożliwia
wygodne i szybkie mycie
zabrudzonej płyty
pozostawia świeży, cytrusowy
zapach

odtłuszczacz

nie pozostawia smug

intensywnie działa
pozostawia czarujący aromat
świeżych kwiatów pomarańczy
oraz imponujący, kryształowy
połysk

regularnie używany, ułatwia
utrzymanie mytych powierzchni
w czystości
zaleca się stosowanie wraz
ze ściereczką z mikrowłókien (str. 54)

CERAMIC HOB

degreaser

cleaner

extra power

k009

16,90 pln
750 ml

22,53 PLN/1 l (bez rozpylacza)

rozpylacz

AC04

1,92 pln

cena łączna zestawu: 18,82 PLN

16

Produkty FM GROUP for home są oryginalnymi produktami FM GROUP World www.fmworld.com

k005

18,45 pln

750 ml

24,60 PLN/1 l (bez rozpylacza)

rozpylacz

AC04

1,92 pln

cena łączna zestawu: 20,37 PLN
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PRODUK TY uniwersalne
Lśniący czystością dom, w którym zarówno
Twoi bliscy, jak i goście czują się swobodnie?
Z produktami FM GROUP FOR HOME możesz
zadbać o każdy detal.

zalecany do mycia i pielęgnacji
paneli laminowanych podłogowych
i ściennych, oklein meblowych
oraz lakierowanego drewna
skutecznie usuwa brud i kurz,
a nawet tłuste plamy
nie pozostawia smug i zacieków
czyści i pielęgnuje
jest łagodny dla mytych powierzchni
skoncentrowany
zawiera alkohol

płyn myjący
do paneli
laminowanych
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laminate
floor liquid

u004

28,00 pln
1000 ml
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19

płyn do prania
dywanów
i tapicerki

służy do usuwania plam
i zanieczyszczeń z dywanów
i tapicerki
składniki powierzchniowo czynne
odtłuszczają i zmiękczają tkaniny
tworzy aktywną pianę, która wnika
głęboko we włókna, skutecznie
usuwając brud
zawiera antyelektrostatyk, dzięki
któremu włókna nie elektryzują się,
wolniej pochłaniając nowy kurz
i brud
zastosowane składniki preparatu
chronią tkaniny przed utratą kolorów
łatwo rozpuszcza się w wodzie
dobrze się pieni
przeznaczony do prania ręcznego
łagodny dla skóry i oczu
posiada orzeźwiający,
cytrynowy zapach

carpet & upholstery
cleaner

u005

12,60 pln
1000 ml
20
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działa bez użycia detergentów
– wystarczy odrobina wody
skutecznie usuwa zabrudzenia
z wszelkich powierzchni odpornych
na działanie wody i ścieranie,
w tym ze ścian pomalowanych farbą
wodoodporną, mebli ogrodowych,
fug, kafelek, podłóg, drzwi, kuchenek,
naczyń, felg samochodowych,
tworzyw sztucznych i metali

gąbka
czyszcząca

likwiduje brud i zacieki
zmazuje ślady po długopisie,
flamastrach i kredkach oraz różne
uporczywe plamy
została wykonana z innowacyjnego
materiału, który przy pocieraniu
głęboko wnika w strukturę
powierzchni, delikatnie i efektywnie
usuwając zabrudzenia
gąbka zużywa się podczas
czyszczenia
wymiary: 10,9 x 6,1 x 3,8 cm

cleaning sponge
wet & wipe

u010

9,90 pln
21

preparat
do czyszczenia
szyb kominkowych
i piekarników

perfekcyjnie usuwa przypalenia,
spieczony tłuszcz oraz odymienia
(nagar, sadza)
polecany do czyszczenia
piekarników, kominków, rusztów,
grilli oraz sprzętów gospodarstwa
domowego (patelnie, garnki itp.)
nadaje się także do mycia szyb
kominków i piekarników
zawiera środek powierzchniowo
czynny, który skutecznie odtłuszcza
czyszczone powierzchnie, oraz
składniki ograniczające ponowne
osadzanie się brudu
bezpieczny dla czyszczonych
powierzchni
nie pozostawia smug
nie należy stosować do czyszczenia
powierzchni wrażliwych na działanie
zasad, np. aluminium

przeznaczona do czyszczenia
przedmiotów wykonanych ze srebra,
złota, miedzi, aluminium, mosiądzu,
stali nierdzewnej, chromu i niklu

pasta czyszcząca
do metalu

błyskawicznie usuwa zabrudzenia
i przywraca blask
czyści i konserwuje, zapewniając
odpowiednią pielęgnację
zawiera inhibitory korozji,
opóźniające proces niszczenia metali
i gwarantujące im długotrwałą
ochronę
polecana do domu (biżuteria,
sztućce, patery, zegary, okucia,
baterie i zlewy ze stali nierdzewnej,
instrumenty muzyczne), ogrodu
(ogrodzenia, żardiniery, metalowe
lampy i meble ogrodowe) oraz
do garażu (elementy metalowe
w autach, rowerach, motocyklach)
nie zawiera żrących kwasów,
dlatego jest bezpieczna zarówno
dla czyszczonych przedmiotów,
jak i dla skóry
przeznaczona do czyszczenia
ręcznego

fireplace
glass & oven
cleaner

nie zaleca się stosowania
do powierzchni powleczonych
metalem (np. pozłacanych,
posrebrzanych, niklowanych,
chromowanych) lub pokrytych farbą
skoncentrowana i wydajna

u006

10,75 pln
750 ml

14,33 PLN/1 l (bez rozpylacza)

metal
cleaning paste

u007

rozpylacz

AC04

1,92 pln

cena łączna zestawu: 12,67 PLN

22

Produkty FM GROUP for home są oryginalnymi produktami FM GROUP World www.fmworld.com

24,60 pln
150 ml

164,00 PLN/1 l

23

płyn
uniwersalny

przeznaczony do mycia
i pielęgnacji każdego rodzaju
powierzchni zmywalnych
polecany do mycia blatów
kuchennych, podłóg, ścian, 		
glazury, armatury sanitarnej itp.
zawiera środki powierzchniowo
czynne, dzięki którym szybko
i skutecznie usuwa wszelkie 		
zanieczyszczenia
posiada właściwości
odtłuszczające
nie pozostawia smug
jest łagodny dla czyszczonych 		
powierzchni
pozostawia przyjemny zapach 		
świeżych kwiatów granatu
nadaje czyszczonym 			
powierzchniom kryształowy 		
połysk

bez trudu usuwa tłuszcz i brud,
a zwłaszcza odciski dłoni
zapewnia szybom krystaliczny
połysk bez smug, dzięki zawartości
środków nabłyszczających

płyn do mycia
szyb

obecność silikonu sprawia, że płyn
niezwykle łatwo się rozprowadza,
a także opóźnia osadzanie się pary
wodnej
zawiera alkohol oraz unikalne
nanocząsteczki krzemionki, które
tworzą na powierzchni szyb
ochronny film, zabezpieczając je
przed zabrudzeniami
posiada właściwości antystatyczne
bardzo wydajny
ma przyjemny zapach zielonego
jabłuszka

glass
cleaner

u001

multi purpose
cleaner

12,90 pln

750 ml

17,20 PLN/1 l (bez rozpylacza)

u003

15,60 pln
1000 ml
24
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rozpylacz

AC04

1,92 pln

cena łączna zestawu: 14,82 PLN

25

preparat
do mycia
ekranów

skutecznie usuwa brud, kurz, ślady
rąk i tłuste plamy
przeznaczony do czyszczenia
powierzchni szklanych,
ciekłokrystalicznych i plastikowych

polecana do okien, luster, kabin
prysznicowych, kafli, szyb
samochodowych, szkieł okularów
– wszystkich powierzchni
narażonych na zaparowywanie

polecany do mycia monitorów
komputerowych, ekranów
telewizyjnych, plazmowych,
LED i LCD, wyświetlaczy, pilotów,
telefonów komórkowych, klawiatury
komputerowej

dokładnie myje

ogranicza ponowne osiadanie kurzu,
tworząc powłokę elektrostatyczną

używana w samochodzie
– zwiększa bezpieczeństwo jazdy

nie pozostawia smug

nie pozostawia smug

nie zawiera alkoholu

wygodna forma pianki

pianka
zapobiegająca
osadzaniu się
pary wodnej

pozostawia niewidoczną powłokę
ochronną, zabezpieczając przed
osiadaniem pary i kurzu
stosowana w domu – podnosi
komfort korzystania z urządzeń

anti-mist
foam

U009

14,10 pln
300 ml

47,00 PLN/1 l

crt & lcd screen
cleaner

u008

10,90 pln
250 ml

43,60 PLN/1 l (bez atomizera)

atomizer

AC06

1,92 pln

cena łączna zestawu: 12,82 PLN
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dla Ciebie dla Twojego domu

PRODUK TY do łazienek
wyjątkowo skuteczna, 		
profesjonalna formuła
przeznaczony do mycia silnie
zabrudzonych powierzchni
twardych, niezabezpieczonych,
wodoodpornych i zasadowo
odpornych
polecany do czyszczenia laminatów,
glazury, terakoty, lastrico, linoleum,
płytek gresowych
perfekcyjnie usuwa zabrudzenia
pochodzenia organicznego (oleje)
oraz syntetycznego (smary)
przydaje się w gospodarstwach
domowych, garażach, warsztatach,
szklarniach itp.
może z powodzeniem służyć
do prania odzieży roboczej
i tapicerki samochodowej,
czyszczenia silników, mycia szyb
w piekarnikach i kominkach, płotów,
ogrodzeń, tarasów i balkonów,
do usuwania zanieczyszczeń
organicznych z kostki brukowej
oraz z elewacji

power
cleaner

u002

21,50 pln
1000 ml
28
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Twoja łazienka to oaza relaksu, domowe SPA,
miejsce, w którym dbasz o wygląd…
Musi być perfekcyjnie czysta i bezpieczna
dla całej rodziny.

B

BATH

płyn do mycia
powierzchni
silnie zabrudzonych

płyn do mycia
łazienki

niezwykle skuteczny dzięki unikalnej
formule
bez trudu radzi sobie z osadami
z kamienia, mydła i innymi
zanieczyszczeniami
polecany do mycia wanien,
umywalek, kranów, pryszniców,
muszli klozetowych oraz podłóg,
glazury i terakoty
zawiera innowacyjne składniki
aktywne, które skutecznie usuwają
zacieki i osady wodne, zapobiegając
ich powtórnemu powstawaniu

polecany do mycia kabin
prysznicowych, kranów, wanien,
umywalek i glazury
zawiera unikalny kompleks
składników aktywnych, działający
nawet w zimnej wodzie
skutecznie usuwa kamień, osady
z twardej wody i mydła oraz inne
zanieczyszczenia łazienkowe

środki nabłyszczająco-pielęgnujące
nadają armaturze i ceramice
łazienkowej delikatny połysk

posiada w składzie nanocząsteczki
krzemu, które, przy regularnym
stosowaniu płynu, wnikają
w strukturę czyszczonej powierzchni,
tworząc ochronny film i zapobiegając
ponownemu powstawaniu brudu
i osadu, a także pary wodnej

posiada właściwości odtłuszczające

ma właściwości antystatyczne

nie niszczy powierzchni

nie zawiera alergenów

pozostawia świeży zapach
kwiatowo-owocowy z nutą
drzewną

nie niszczy powierzchni

shower
cleaner

ba01

13,50 pln
18,00 PLN/1 l (bez rozpylacza)

rozpylacz

AC04

1,92 pln

cena łączna zestawu: 15,42 PLN
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pozostawia świeży, cytrusowo-owocowy zapach, będący
mieszanką nut pomarańczy,
grejpfruta, mandarynki oraz
brzoskwini z akcentami wanilii
i bursztynu

cleaner

30

Nanocz
krzemu ą S teczki

delikatnie nabłyszcza

bathroom

750 ml

płyn do mycia
kabin
prysznicowych

ba02

13,50 pln

750 ml

18,00 PLN/1 l (bez rozpylacza)

rozpylacz

AC04

1,92 pln

cena łączna zestawu: 15,42 PLN
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dla Ciebie dla Twojego domu

PRODUK TY do toalet
Twoja toaleta jest miejscem newralgicznym
i wymaga specjalnego traktowania.
Dbając o jej czystość, troszczysz się
o zdrowie Twoje i Twoich najbliższych.

skutecznie usuwa osady z kamienia,
rdzy, zacieki wodne, tłuste plamy
i inne zanieczyszczenia
idealny do usuwania zabrudzeń
z muszli klozetowych i umywalek
ceramicznych

żel do mycia
urządzeń
sanitarnych

gęsta konsystencja sprawia,
że dłużej utrzymuje się
na powierzchni sanitariatów,
umożliwiając ich skuteczniejsze
i dokładniejsze mycie
nie powinien być stosowany
do powierzchni emaliowanych
przywraca połysk czyszczonym
powierzchniom
łatwo się spłukuje
nie rysuje powierzchni
pozostawia przyjemny
zapach egzotycznych
owoców

exotic

wc cleaning gel

t001

11,95 pln
750 ml
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15,93 PLN/1 l
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dla Ciebie dla Twojego domu

PRODUK TY do łAZIENEK I KUCHNI

BK
B AT H

kitchen

Kuchnia i łazienka to miejsca, w których czystość,
bezpieczeństwo i higiena muszą stać na pierwszym
miejscu. Zadbajmy o to razem!

przeznaczony do czyszczenia fug,
czyli spoin cementowych
przy płytkach ściennych oraz
podłogowych (glazura, terakota,
gres, marmur, mozaika)
perfekcyjnie i szybko usuwa
zabrudzenia, w tym osady z twardej
wody
można nim czyścić zarówno białe,
jak i kolorowe spoiny
tworzy samooczyszczającą się
powłokę z nanocząsteczek,
która, aktywnie odpychając
zanieczyszczenia, trwale chroni fugę
przed zabrudzeniami i zabezpiecza
przed nasiąkaniem wodą
regularnie stosowany jeszcze
skuteczniej zabezpiecza mytą
powierzchnię
posiada właściwości antystatyczne
niweluje nawet tłuste zabrudzenia
odświeża kolory spoin
nie wypłukuje ani nie odbarwia fug
ma przyjemny, cytrynowy aromat

grout
cleaner

bK04

11,25 pln

750 ml

15,00 PLN/1 l (bez rozpylacza)

rozpylacz

AC04

1,92 pln

cena łączna zestawu: 13,17 PLN
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preparat
do czyszczenia
fug

kitchen

kitchen

żel do usuwania
kamienia i rdzy

zalecany do czyszczenia wanien,
umywalek, muszli klozetowych,
kranów, pryszniców, a nawet podłóg
i glazury
unikalna receptura ułatwia szybkie
i skuteczne usuwanie osadów
z kamienia i mydła, rdzawych plam
i innych rodzajów zanieczyszczeń
pojawiających się na armaturze
sanitarnej
ma konsystencję delikatnego żelu,
dzięki czemu utrzymuje się także
na powierzchniach obłych
(np. muszle klozetowe)

środek przeznaczony
do samoczynnego udrażniania
rur kanalizacyjnych i odpływów
błyskawicznie usuwa zatory
w zlewach, otworach odpływowych,
syfonach itp.

dociera nawet przez stojącą wodę,
usuwając nieprzyjemny zapach
łatwo rozpuszcza się w wodzie
i spłukuje
stosowany regularnie pozwala
zachować właściwą czystość
i drożność odpływów

przy regularnym stosowaniu
zabezpiecza przed powtórnymi
zabrudzeniami

nie powoduje korozji rur stalowych
i uszczelnień gumowych

nie powinien być stosowany
do marmuru, kamienia oraz
czyszczenia powierzchni porowatych
delikatnie nabłyszcza
pozostawia delikatny aromat kwiatu
pomarańczy

kitchen

ma postać granulek, zawierających
składniki rozpuszczające tłuszcz,
włosy i odpady kuchenne

warstwa żelu powleka czyszczoną
powierzchnię, pozwalając działać
środkom powierzchniowo czynnym

nie uszkadza mytej powierzchni

granulki
do udrażniania
rur

nie powinien być stosowany
do udrażniania syfonów i rur
wykonanych z aluminium
idealny do używania zarówno
w kuchni, jak i łazience
poleca się regularne stosowanie,
przynajmniej raz w miesiącu

limescale & rust
remover gel

bk03

13,50 pln
750 ml

18,00 PLN/1 l (bez rozpylacza)

drain cleaner
grease killer

bk02

rozpylacz

AC04

1,92 pln

cena łączna zestawu: 15,42 PLN

36
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12,35 pln
500 g

24,70 PLN/1 kg

37

dla Ciebie dla Twojego domu

kitchen

mleczko
do czyszczenia
urządzeń
kuchennych
i sanitarnych

PRODUK TY do prania
przeznaczone do czyszczenia
urządzeń kuchennych, sanitarnych
i powierzchni niklowanych
bez szorowania usuwa nawet
oporny brud i tłuszcz
skutecznie myje i czyści, dzięki
zastosowaniu dolomitu –
naturalnego środka czyszczącego
o wysokim rozdrobnieniu
nie rysuje, nie matowi i nie odbarwia
czyszczonych powierzchni
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zapewnia ochronę i delikatny połysk
pozostawia świeży, cytrynowy zapach
idealne do stosowania zarówno
w łazience, jak i w kuchni
aksamitna konsystencja
przyjazne dla środowiska

multi surface
soft cleanser

bk01

13,90 pln
750 ml
38
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18,53 PLN/1 l

Delikatne tkaniny w różnych kolorach, trudne
plamy? Mamy sposób na to, aby Twoje ubrania były
idealnie czyste, rozkosznie miękkie
i cudownie pachnące.

płyny
do prania

specjalnie dobrane składniki
chronią odzież przed utratą kolorów,
rozciąganiem i kurczeniem
przeznaczony do tkanin kolorowych;
nadaje się także do prania tkanin
czarnych i bardzo ciemnych
znakomicie usuwa różnego
rodzaju zabrudzenia, 			
zapobiegając ponownemu 		
osiadaniu brudu na materiale 		
podczas prania
wygodna, płynna konsystencja
doskonale rozpuszcza się
w wodzie, nie pozostawiając
na tkaninach osadów

ożywia biel i jasne kolory, 		
zapobiegając szarzeniu tkanin
usuwa wszelkiego rodzaju plamy
i zabrudzenia, także tłuste
nadaje niezwykłą świeżość i blask
dzięki enzymom działa skutecznie
nawet w niskich temperaturach,
niezależnie od stopnia twardości
wody
unikalne składniki płynu
zapobiegają ponownemu
osadzaniu się brudu
podczas prania
wygodna, płynna
konsystencja

działa również w niskich
temperaturach

doskonale się wypłukuje, nie
pozostawiając na tkaninach smug

do stosowania we wszystkich
rodzajach pralek oraz do prania
ręcznego

do stosowania we wszystkich
rodzajach pralek oraz do prania
ręcznego

zmysłowy zapach fiołka
i magnolii (FM 81)

zalecany jest również do prania
tkanin delikatnych
posiada subtelny aromat
dzikiej orchidei

vivid colours
laundry liquid

l002

19,15 pln
1000 ml
40
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white

laundry liquid

l003

18,90 pln
1000 ml
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skutecznie usuwa nawet najbardziej
uporczywe plamy

pozostawiają piękny,
długotrwały zapach

zawiera zwiększoną ilość aktywnych
enzymów, proteazy i lipazy, które
działają skutecznie nawet na plamy
z trawy, krwi, jaj, tłustych sosów, oleju

mocno skoncentrowane

dzięki enzymom preparat jest
bardzo wydajny, działa w niskich
temperaturach oraz zapobiega
mechaceniu się tkanin i ponownemu
osadzaniu się brudu podczas prania

przywracają równowagę jonów,
zapobiegając elektryzowaniu się
odzieży

zastosowane związki powierzchniowo
czynne sprawiają, że tkaniny stają się
miękkie i nie elektryzują się, a skóra
dłoni nie ulega wysuszeniu

do każdego rodzaju tkanin

idealnie zmiękczają tkaniny,
sprawiając, że stają się cudownie
puszyste, miękkie i elastyczne

płyny
do płukania
tkanin

zapewniają łatwiejsze prasowanie

nie zawiera chloru
chroni kolory, więc może być
stosowany zarówno do białych,
jak i kolorowych tkanin
nie niszczy struktury włókien
polecany nawet do bardzo
delikatnych materiałów
wygodny rozpylacz ułatwia naniesienie
preparatu bezpośrednio na plamę
ma przyjemny, brzoskwiniowo-morelowy zapach

multi fabric
stain remover

l001

15,90 pln
750 ml

21,20 PLN/1 l (bez rozpylacza)

rozpylacz

AC04

1,92 pln

cena łączna zestawu: 17,82 PLN
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sun lime
fabric softener

Orzeźwiający aromat świeżo zebranych liści
bambusa z mocnym akcentem limonki
i bergamotki, złagodzony ciepłym akordem
konwalii i drzewa cedrowego.

l006

moon fantasy
fabric softener

Słodka, intensywna kompozycja
zdominowana przez ciepłą woń jaśminu,
podkreśloną mocną
nutą piżma.

l005

16,75 pln
1000 ml
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luksusowe
płyny
do płukania
tkanin

zawierają wyrafinowane
kompozycje zapachowe, stosowane
dotychczas w perfumach
i produktach perfumeryjnych
znakomicie zmiękczają i perfumują
tkaniny dzięki unikalnie dobranym
składnikom
nadają wymarzoną puszystość
i lekkość
do każdego rodzaju tkanin

secret garden
luxury fabric softener

Pociągająca woń świeżo rozkwitłych
białych róż oplecionych dzikim bluszczem,
wzmocniona aromatem mandarynki oraz
afrykańskiej orchidei (FM 10).

l008

splendid violet
luxury fabric softener

Odrobinę ekscentryczny zapach kwiatów
magnolii, fiołka i konwalii, przełamany
łagodnością aromatu jabłka i zielonego
ogórka (FM 81).

l009

sunny breeze
luxury fabric softener

Uwodzicielski i bardzo zmysłowy zapach
świeżych mandarynek, pogłębiony
mocnymi nutami jaśminu
i słodyczą wanilii (FM 23).

l010

19,85 PLN

1000 ml

44
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dla Ciebie dla Twojego domu

PRODUK TY do mebli
ułatwia prasowanie, tworząc
na powierzchni tekstyliów delikatny
film rozprostowujący zagniecenia
i zwiększający sztywność
prasowanego materiału
ułatwia prowadzenie żelazka
po materiale
nadaje prasowanej odzieży
elegancki wygląd
nie uszkadza struktury włókien
tkaniny
w formie perfumowanej pianki
o świeżym, kwiatowo-zielonym
zapachu, z akcentem róży i jaśminu
bez spryskiwania i pary wodnej

Anti-crease
ironing spray

l007

13,75 pln
300 ml
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45,83 PLN/1 l

Twoje meble potrzebują specjalistycznej
pielęgnacji. Aby cieszyć się dłużej ich pięknym
wyglądem i wygodą użytkowania, sięgnij po
sprawdzone rozwiązania.

F

FURNITURE

preparat
ułatwiający
prasowanie
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chroni i pielęgnuje
stworzony na bazie naturalnego
wosku pszczelego z dodatkiem
olejków pielęgnujących
służy do pielęgnacji oraz
impregnacji powierzchni
wykonanych z gładkiej skóry
naturalnej i syntetycznej
intensywnie odżywia skórę,
sprawiając, że staje się bardziej
miękka i elastyczna
przywraca polerowanym
powierzchniom naturalny kolor
i blask
zapobiega nadmiernemu
wysuszeniu i pękaniu skóry
polecany do pielęgnacji skórzanych
mebli oraz tapicerki samochodowej,
a także galanterii skórzanej (torebki,
aktówki, walizki, portfele, paski,
rękawiczki), odzieży skórzanej
(kurtki, płaszcze, spodnie), obuwia,
siodeł oraz innych wyrobów
kaletniczych
nie powinien być stosowany
do zamszu i nubuku

przeznaczony do czyszczenia
i codziennej pielęgnacji mebli
wykonanych z drewna i z materiałów
drewnopodobnych
wzbogacony pielęgnacyjnym
woskiem oraz składnikami
antyelektrostatycznymi

preparat
do pielęgnacji
mebli

pozostawia na powierzchni
warstwę ochronną
dzięki specjalnym składnikom
ogranicza powtórne
gromadzenie się kurzu
nie rysuje czyszczonych powierzchni
nie zostawia smug
w aerozolu
aromat uwodzicielskiej wanilii
i karmelu

furniture cleaner
anti-dust

f001

15,70 pln
300 ml

52,33 PLN/1 l

leather wax
conditioner

f002

32,80 pln
300 ml
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109,33 PLN/1 l
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dla Ciebie dla Twojego domu

PRODUK TY do ciała
delikatnie myją i pielęgnują ciało
Piękny zapach, doskonałe właściwości myjące,
wygodne pojemniki… Dbamy o to, aby każda
z codziennych czynności mogła stać się dla Ciebie
prawdziwą przyjemnością.

nawilżają i zmiękczają skórę,
sprawiając, że jest jedwabiście
gładka i miła w dotyku

mydła
w płynie

neutralne dla skóry pH 5,5
oryginalny aromat drzew iglastych
i cytrusów lub brzoskwini i mango
piękny kolor i idealna konsystencja
pozostawiają na skórze świeży,
subtelny zapach

fresh woody soap
citrus & conifers

Niezwykłe połączenie nut drzew iglastych
(jodły, świerku i cyprysu) z orzeźwiającym
akordem cytrusów, trawy cytrynowej
i lekkim akcentem drzewa różanego.
Wyszukana kompozycja dla tych, którzy
oczekują niecodziennych doznań.

B002

royal fruity soap
mango & peach

Słodki aromat apetycznych owoców
mango i brzoskwini pozwoli Ci przenieść
się do tropikalnego, skąpanego słońcem
ogrodu. Pozwól sobie na chwilę relaksu
każdego dnia.

B001

13,75 pln
500 ml
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27,50 PLN/1 l
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dla Ciebie dla Twojego domu

akcesoria
aż 34 listki
Wiemy, czego jeszcze potrzebujesz,
aby w Twoim domu zapanowała czystość.
Odpowiednich dodatków: ściereczek
do czyszczenia i polerowania.

w formie wygodnego rulonu
o wymiarach ręczników
papierowych, który można umieścić
na podręcznym stojaku lub relingu

wielofunkcyjna
ściereczka
w listkach

bardzo dobrze sprawdza się
przy czyszczeniu różnych typów
powierzchni w gospodarstwie
domowym
posiada unikalną strukturę
z systemem otworków, która ułatwia
absorpcję wody, substancji oleistych,
detergentów i farb
odporna na uszkodzenia mechaniczne
nie pozostawia smug
nie rysuje czyszczonych powierzchni
po wcześniejszym przepłukaniu,
każdą ściereczkę można stosować
wielokrotnie
posiada perforację, ułatwiającą
oderwanie potrzebnej liczby listków
wymiary pojedynczej ściereczki
to 23 x 39 cm

multi function

34 listki

roll wipes

AC03

27,90 pln
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ściereczka
z mikrowłókien
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PRODUK TY odświeżające
o unikalnej, waflowej strukturze
perfekcyjnie poleruje i osusza
wycierane przedmioty
dzięki zastosowanym mikrowłóknom,
znakomicie sprawdza się w roli
ręczniczka osuszającego szkło
i porcelanę
nie pozostawia smug, zacieków
ani kłaczków
łatwo utrzymać ją w czystości
– można ją prać ręcznie lub w pralce
w temperaturze do 60oC
idealna dla alergików
perfekcyjne wykończenie
wymiary ściereczki: 40 x 40 cm

delicat
cloth

AC02

27,90 PLN
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Zapach… Tworzy w domu niepowtarzalny nastrój,
działając na Twoje zmysły najpiękniejszymi aromatami
kwiatów i owoców. Wyczarowuje wnętrze, do którego
chętnie się wraca.

perfumy
do wnętrz

doskonała kompozycja olejków
zapachowych w efektownym
szklanym flakoniku
zestaw obejmuje elegancki flakonik
z olejkiem zapachowym
oraz 5 ratanowych trzcinek
stopniowe uwalnianie zapachu
niezapomniany aromat
cztery niepowtarzalne wersje
zapachowe do wyboru

cherry wood

blue wave

home perfume

home perfume

Zmysłowy, głęboki aromat drewna
z subtelną domieszką słodyczy wiśni
przeniesie Cię do tajemniczego ogrodu
rodem z dziecięcych lat. Idealny
dla wielbicieli ekologii i minimalizmu we
wnętrzach. Obudź w sobie
instynkt odkrywcy!

Dynamiczne, cytrusowo-korzenne nuty
to kwintesencja wyrafinowania. Odświeżają
wnętrze i wprowadzają do niego element
zmysłowej tajemniczości.

a014

31,00 pln

a007

40 ml

775,00 PLN/1 l

green tea
home perfume

Delikatna nuta zielonej herbaty przeniesie
Cię w świat egzotyki i przygody, a jej rześki
zapach poprawi samopoczucie i napełni
otoczenie pozytywną energią.

a006

sweet vanilla
home perfume

Słodki, zmysłowy aromat wanilii koi zmysły
i pomaga regenerować siły. Ta balsamiczna
woń wprowadza do wnętrza tropikalną
świeżość i rozgrzewające ciepło.

a008
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perfumowane
mgiełki
do pościeli

dwa zachwycające zapachy unisex
do wyboru

przeznaczone do umieszczania
w szafach i garderobach

odświeżają pościel, nadając jej
przyjemny aromat

nasączone oryginalną kompozycją
zapachową

pomagają wprowadzić do sypialni
miły, relaksujący nastrój

stopniowo uwalniają aromat

zawieszki
zapachowe
do szafy

polecane do domu i biura

bez alergenów
buteleczka z wygodnym rozpylaczem
można używać także do zasłon
i ręczników
mgiełkami nie należy spryskiwać
bardzo delikatnych tkanin (np. koronek)

SWEET DREAM
scented linen spray

sunny breeze
wardrobe fragrance

Wpuść do swej szafy słodkie nuty
mandarynki, jaśminu i wanilii! Zapach
idealnie współgra z luksusowym płynem
do płukania tkanin SUNNY BREEZE oraz
perfumami FM 23.

a004

Balsamiczny, subtelny aromat słodkiego
piżma w doskonałej kompozycji
z radosnymi nutami wanilii. Czarujący
zapach, który relaksuje, budzi zmysły
i wprawia w dobry nastrój. Słodkie sny
gwarantowane!

a012

wonderful night
scented linen spray

Subtelne połączenie aromatu cytrusów
z ciepłą nutą rumianku, eukaliptusem
i miętą pieprzową. Łagodzi napięcia,
uspokaja i skłania do wypoczynku. Idealne
pod koniec intensywnego dnia. Aż miło
przyłożyć głowę do poduszki...

a013

morning mist
wardrobe fragrance

Daj się ponieść podmuchowi jaśminu, białej
róży, bambusa, jabłka i cytryny! Aromat
doskonale komponuje się z perfumami FM 33.

a005

12,90 pln
30 ml
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430,00 PLN/1 l

10,10 PLN
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zapachy
do odkurzacza

w postaci nasączonego perfumami 		
wkładu

nasączone kompozycjami zapachowymi
najpopularniejszych perfum FM GROUP

roztaczają podczas odkurzania
miły aromat

wykonane z wysokiej jakości kartonu
absorpcyjnego

neutralizują przykry zapach kurzu

stopniowe uwalnianie aromatu

przeznaczone do wszystkich typów
odkurzaczy, z wyjątkiem urządzeń
piorących

doskonałe do samochodu, biura
lub domu

zawieszki
zapachowe
do samochodu,
biura i domu

do umieszczenia w pobliżu filtra
wylotowego powietrza w odkurzaczu
cyrkulacja ciepłego powietrza
pobudza wydobywanie się zapachu

air freshener
zapachy damskie

summer whiff
vacuum freshener

2 sztuki

Czarująca woń słodkich kwiatów z dodatkiem
orzeźwiających nut owocowych i delikatnych
akordów drzewnych (FM 98).

A011

H12

FM 147 – Jedyna kompozycja, w której tak
idealnie współgrają nuty mandarynki, liczi,
śliwki i konwalii.

H48

sunny breeze
vacuum freshener

FM 25 – Harmonijne połączenie frezji, irysa,
passiflory, owoców egzotycznych
i cedru białego.

2 sztuki

Uwodzicielski i bardzo zmysłowy zapach
świeżych mandarynek, pogłębiony mocnymi
nutami jaśminu i słodyczą wanilii (FM 23).

a010

FM 173 – Lekko oniryczna mieszanka
gorzkich migdałów, wanilii, piżma, mchu
oraz drzewa Jacaranda.

H109

air freshener
zapachy męskie

splendid violet
vacuum freshener

2 wkłady
o wymiarach
47 x 77 mm
Wkład należy
wyciskać bezpośrednio
z folii, unikając
kontaktu ze skórą.
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2 sztuki

Odrobinę ekscentryczny aromat kwiatów
magnolii, fiołka i konwalii, przełamany
łagodnością aromatu jabłka i zielonego
ogórka (FM 81).

a009

9,90 pln

FM 52 – Hipnotyzujący zapach cytrusów,
jabłka, cynamonu i korzennego goździka.

H13
FM 134 – Zniewalający aromat mandarynki,
gorzkiej pomarańczy i traw morskich.

H108

7,10 pln
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dla Ciebie dla Twojego zwierzaka

P

PETS

PRODUK TY DLA ZWIERZĄT
Są częścią Twojej rodziny, najlepszymi
przyjaciółmi: zwierzęta, pupile, ulubieńcy.
Zadbaj o to, aby były czyste i zdrowe,
a ich sierść lśniąca i pachnąca.

wystarczy spryskać sierść zwierzęcia
niewielką ilością, by nadać jej
długotrwały, przyjemny zapach
delikatnie odświeżają i neutralizują
nieprzyjemne zapachy, co jest
szczególnie ważne w przypadku
psów

perfumowane
mgiełki
dla zwierząt

w dwóch atrakcyjnych wersjach
zapachowych
nie zawierają alkoholu
bez alergenów
do stosowania od 3. miesiąca
życia zwierzęcia

fluffy joy
scented mist for pets

Soczysta brzoskwinia, dostojna róża
i działająca relaksująco melisa dają
jedyny w swoim rodzaju zapach – ciepły,
zachwycający, owocowo-zielny.
Radosne zabawy z pupilem stają się
jeszcze przyjemniejsze!

z006

cuddly friend
scented mist for pets

Aromatyczne połączenie nut jaśminu
i konwalii z odrobiną orzeźwiającego
i odprężającego olejku mandarynkowego.
Kwiatowo-owocowy zapach, wprost
stworzony dla Twojego czworonożnego
przyjaciela!

z007

24,90 PLN
100 ml
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249,00 PLN/1 l
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suchy
szampon
dla kotów

suchy szampon przeznaczony
do pielęgnacji sierści i skóry kotów
bez użycia wody
zawiera drobny puder pochodzenia
naturalnego, który odświeża
i oczyszcza sierść kota, neutralizując
nieprzyjemne zapachy
wzbogacony składnikami aktywnymi:
kwasem salicylowym i siarką,
wspomagającymi leczenie
problemów skórnych, takich jak
nadmierne łuszczenie się naskórka
i podrażnienia wywołane łojotokiem
łatwy w aplikacji – wystarczy
posypać sierść kota pudrem,
delikatnie wetrzeć, a następnie
wyczesać zwierzę
pozostawia na skórze przyjemny,
delikatny zapach, neutralny
dla kotów
do stosowania od 6. miesiąca życia
zwierzęcia

przeznaczony do pielęgnacji 		
sierści i skóry psów wszystkich ras
zawiera składniki myjące oraz
substancje aktywne, które 			
dokładnie oczyszczają sierść

uniwersalny
szampon
dla psów

ekstrakt z aloesu łagodzi stany 		
zapalne skóry oraz zapobiega 		
wypadaniu sierści
gliceryna sprawia, że skóra jest 		
dobrze nawilżona
posiada pH neutralne dla zwierząt
do stosowania od 6. miesiąca życia 		
zwierzęcia

all purpose
shampoo for dogs

Z003

19,50 PLN
200 ml

97,50 PLN/1 l

dry shampoo
for cats

Z001

16,90 PLN
100 g
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łagodny szampon przeznaczony
do pielęgnacji włosów i skóry
psów rasy yorkshire terrier oraz
innych ras psów posiadających włosy
zawiera ekstrakt ze skrzypu,
który ułatwia pielęgnację włosów,
zapewniając utrzymanie ich
elastyczności i pięknego wyglądu
wyciąg z aloesu łagodzi stany
zapalne skóry oraz zapobiega
wypadaniu włosów
dodatek alantoiny i d-pantenolu
wspomaga regenerację skóry,
przyspiesza gojenie drobnych ran
oraz odżywia i wygładza włosy
obecność gliceryny sprawia,
że skóra jest dobrze nawilżona
posiada pH neutralne dla zwierząt
do stosowania od 6. miesiąca życia
zwierzęcia

gentle shampoo
for yorkshire terriers

z002

19,90 PLN
200 ml
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99,50 PLN/1 l

KOSMETYKI SAMOCHODOWE
Wskażemy Ci najlepszą drogę do czystości
i zadbanego wyglądu Twojego samochodu.
Pomyśl również o wymarzonym zapachu,
który uprzyjemni każdą podróż.

A

AUTO

łagodny
szampon
dla yorków

perfumy
do samochodu
z wymiennymi
wkładami

stworzone na bazie wysokiej jakości
kompozycji zapachowych

prosty montaż na kratkach nawiewu
w samochodzie

roztaczają przyjemny, długotrwały
aromat

jeśli już posiadasz perfumy
do samochodu z urządzeniem
do montażu, możesz dokupować
same wymienne wkłady – tanio
i ekologicznie

w dwóch wersjach zapachowych:
damskiej i męskiej

summer whiff

jamaica dream
car perfume

car perfume

Pozwól się oczarować woni słodkich kwiatów
z dodatkiem nut owocowych i delikatnych
akordów drzewnych. Zapach idealnie
współgra z damskimi perfumami FM 98.

AU10

14,90 PLN
6 ml

2483,33 PLN/1 l

car perfume refill

AU12

11,90 PLN
6 ml
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1983,33 PLN/1 l

Zachwyć się rajską kompozycją jabłka,
śliwki, cynamonu i jamajskiego rumu.
Ten aromat doskonale pasuje do męskiej
wody perfumowanej FM 57.

AU11

14,90 PLN
6 ml

2483,33 PLN/1 l

car perfume refill

AU13

11,90 pln
6 ml

1983,33 PLN/1 l
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preparat
do czyszczenia
felg
aluminiowych

doskonale usuwa bieżący brud
z felg i kołpaków oraz trudne
zanieczyszczenia pochodzenia
eksploatacyjnego, np. nalot
z klocków hamulcowych
bezpieczny dla lakieru
nadaje się do czyszczenia felg
aluminiowych oraz stalowych,
chromowanych i lakierowanych
przywraca lśniący wygląd

perfekcyjnie czyści i pielęgnuje
powierzchnię deski rozdzielczej
oraz elementów plastikowych
wewnątrz samochodu
dzięki zawartości składników
antyelektrostatycznych hamuje
ponowne osiadanie drobinek kurzu

preparat
do pielęgnacji
kokpitów

opóźnia proces starzenia się plastiku
nadaje czyszczonej powierzchni
delikatny połysk

aluminium rim
cleaner

au02

23,60 pln
750 ml

31,47 PLN/1 l (bez rozpylacza)

cockpit
care spray

au01

rozpylacz

AC04

1,92 pln

cena łączna zestawu: 25,52 PLN
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17,85 pln
300 ml

59,50 PLN/1 l
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FM GROUP Polska Artur Trawiński

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ:

DZIAŁ REKLAMACJI:

SALON SPRZEDAŻY:

NIP: 898-195-35-47
zakład główny:
ul. Żmigrodzka 247
51-129 Wrocław
adres korespondencyjny:
ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała

ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała
tel. (71) 327 00 00
tel. kom. +48 727 92 00 13 (14, 15, 16, 17, 18)
faks (71) 327 00 53, (71) 327 00 54
e-mail: zamowienia@perfumy.fm

ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała
tel. (71) 327 00 23, (71) 327 00 24, (71) 327 00 25
tel. kom. +48 727 92 00 12
e-mail: reklamacje@perfumy.fm

ul. Rydygiera 15
50-248 Wrocław
tel. (71) 328 98 90

Poznaj nową markę FM GROUP!
Odkryj bogactwo smaków i aromatów kaw Aurile!

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/FMGroupPolska
Odwiedź sklep internetowy: www.sklep.fmgroup.pl
www.fmgroup.pl
Pobierz katalog na smartfona
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