


Pro dokonalé a hladké oholení. Diky účinným 
látkám pěna zajišťuje optimální ochranu pokožky 
proti podráždění, zarudnutí a pálení po holení, 
má zklidňující a zvláčňující účinky a dodává 
pleti potřebnou 
vlhkost.

Rewell pěna na holení - 200 ml
Revolution, elevation, impRession, mission 

Rewell foR women deodoRant 
150 ml 
devotion, emotion, passion, obsession

Rewell laK na vlasY   
200 ml, 500 ml 
extRa stRonG,  
ultRa stRonG

Rewell pěnovÉ tuŽidlo 
ultRa stRonG - 200 ml

Rewell foR men deodoRant  
150 ml
elevation, impRession, mission, Revolution

Aktivní formule deodorantu Rewell spolehlivě 
chrání před 
tělesnými 
pachy a 
poskytuje 
dlouhotrvající 
pocit svěžesti.

Aktivní formule deodorantu Rewell spolehlivě 
chrání před tělesnými pachy a poskytuje 
dlouhotrvající pocit svěžesti.

Pěnové tužidlo na vlasy ulehčuje 
formovat vaše vlasy s dlouhotrvajícím 
účinkem. Dá lesk vlasům.

Díky své receptuře Vám 
lak zaručí dlouhotrvající 
účes, dokonalou fixaci 
a vlasy zůstávají stále 
pružné a nelepí se.

EXTREME POWER, ACTIVE MEN, RAFTING FRESH

Během sprchování 
zajistí úplné osvěžení 
a ošetření pleti, 
intenzivní mužskou 
vůni po sprchování je 
dlouho cítit.

LOTUS FLOWER, FLIRTY NIGHT,  
JAPANESE GARDEN

Rewell sprchový tělový 
šampon osvěží a ošetřuje 
pleť a příjemnou vůni po 
sprchování je dlouho cítit.

Rewell foR men  
spRchový Gel – 300 ml 

Rewell foR women  
spRchový Gel  – 300 ml 

KOSMETIKA



Rewell tekuté mýdlo s lehce ovladatelným 
dávkovačem. Jemně 
čistí pleť, dodává 
jí jemnost a díky 
cennému výtěžku 
zajistí příjemnou vůni.

Rewell teKutÉ mYdlo 
fResh wateR, lotus floweR,  
Japanese GaRden    400 ml

Rewell pěna do Koupele
Japanese GaRden. spa fResh aRomatheRapY,  
Relax aRomatheRapY - 600 ml

babY well vlhČenÉ ubRousKY

Rewell foR women Šampon
Jasmine bloom, Japanese GaRden,  
lotus floweR  - 300 ml

Rewell foR men Šampon
RaftinG fResh  - 300 ml

Aromaterapeutické rozmazlování v lázni. Její 
vůně zpříjemní 
koupání, uklidňuje 
a ošetřuje pleť.

Rewell šampon pro ženy na normální, suché a 
mastné, pro muže na normální vlasy. Dokonale 
čistí vlasy a jeho 
příjemná  vůně 
dodáva trvalou 
svěžest.

Vlhčené čistící ubrousky mají jemnou texturu, která 
zajistí účinné očištění pro jemnou péči o citlivou 
pokožku. Dětské 
pokožce dodávají  
hebkost a  
zanechají pokožku 
Vašeho děťátka 
svěží.

Je to prostředek s kombinovaným 
účinkem, čistí a dezinfikuje ruce 
v jednom. Je vhodný pro 
použití v domáctnosti a na 
pracovišti (potravinářství, 
kuchyně, pohostinství). 
Antibakteriální spektrum: 
baktericid, fungicid, 
virucid.

fine ultRa desinfeKČní pRostŘedeK 
na Ruce - 400 ml, 500 ml

Rewell vlhČenÉ 
ubRousKY

intimní, antibakteriální, odličovací

vYsoce ÚČinnÁ 
mYcí pasta na 
Ruce - 400 g

KOSMETIKA

modRÁ - aloe veRa, ČeRvenÁ - heŘmÁneK, 
zelenÁ - olivový oleJ  -  64 ks



Dodává ošetřovanému 
skleněnému a keramickému 
povrchu lesk a zároveň vytvoří 
na povrchu ochrannou vrstvu.  
Přípravek odstraní vodní kámen, 
připálenou mastnotu, zabraňuje 
otiskům prstů a usazování 
nečistot.

ČistiČ sKloKeRamicKých deseK
- 750 ml

odmaŠťovaČ za studena
- 750 ml, 1000 ml 

inox ČistiČ  - 750 ml

odstRaňovaČ vodního Kamene  
a Rzi
- 1000 ml Odmašťovač s 

vysokou účinností, 
rychle působí, při 
čištění sporáků, 
trub, grilů, fritéz, 
konvektomatů a 
silně znečištěného 
nerezového nádobí

Skvělý prostředek na rozpouštění 
a odstranění vodního kamene 
bez ohřívání v přístrojích jako 
jsou kávovary, varné konvice, 
ohřívače.

Díky speciálnímu složení přípravku 
Inox čistič důkladně a bezpečně 
odstraní silně znečištěná místa, 
na čištěném povrchu vytvoří zářivý 
lesk a ochrannou vrstvu.

Univerzální kuchyňský 
odmašťovač, který je 
neodmyslitelnou součástí každé 
kuchyně, čistí všechny povrchy, 
kuchyňskou linku a kuchyňské 
nářadí, efektivně odstraňuje 
mastné skvrny a vodní kámen.

antibaKteRiÁlní pRostŘedeK na 
ČiŠtění KuchYní - 750 ml

univeRzÁlní Čisticí pRostŘedeK 
do KuchYně - 750 ml

Je vhodný na čištění kuchyňských 
povrchů, nábytku a kuchyňského 
nářadí. Použitím přípravku na 
čištěném povrchu účinně odstraníte 
plísně, choroboplodné zárodky a 
bakterie.

KUCHYNĚ



Prostředek na nádobí vytváří dostatečné 
množství pěny, se silným odmašťovacím 
účinkem, vyznačující se neutrální 
hodnotou pH a šetrný k pokožce rukou.

pRostŘedeK na nÁdobí
fResh fRuit, sensi aloe, lemon  - 500 ml GReen apple, lemon essence, sensi aloe  - 1000 ml

Čistící pěna na tRoubY
- 400 ml

Čistic na GRill - 250 ml

Čistící pěna na čištění trub na pečení, 
grilů, mikrovlných trub, nádob na 
pečení, hrnců, pánví, roštů atd.

Odmašťovač s vysokou účinností, 
rychle působí, při čištění sporáků, 
trub, grilů, fritéz, konvektomatů 
a silně znečištěného nerezového 
nádobí.

Funkce tablety: 1. čištění: odstraňuje skvrny, 
mastnotu, usazeniny z čaje a kávy, odolné 
nečistoty, 2. zanechává nádobí křišťálově 
zářivé, 3. ochrana 
myčky nádobí, 4. 
zanechává svěží 
vůni, 5. ochrana 
před tvorbou 
vodního kamene.

tabletY na ČiŠtění pRaČKY  
5 v 1 - 40 ks, all in 1 - 36 ks

Na ošetření nerezových, 
ocelových ploch, 
chromových, 
niklových povrchů. 
Je účinný už po 
prvním použití. 
Je vhodný i na 
čištění a leštění 
kuchyňských dřezů, 
kohoutků, nádobí, 
pánví.

ČistiČ na neRez  - 
500 ml

leŠtidlo do 
mYČKY
750 ml

Použitím 
můžete 
zabránit 
vzniku skvrn, 
Vaše nádobí 
bude čisté a 
lesklé.

KUCHYNĚ



vRecia na odpadKY
pYtle na odpad  - 120 l, 60 l, 40 l, 35 l
extRa silný

alobal - 10 m

potRavinovÁ fÓlie  - 30 m

papíR na peČení  / siliKonovaný 
- 8 m

silicon pRotectoR -750 ml

Vytváří ochrannou vrstvu, která 
odpuzuje prach, mastnotu a nečistoty. 
Je vhodný na ošetření a čištění 
oken, zrcadel, nábytku, pneumatik a 
karoserie auta.

Aroma v gelových perličkách, které postupně 
vypouští příjemnou vůni, čímž udržuje váš domov 
3 až 4 týdny svěží.

KRYstalovÉ osvěŽovaČe 
vzduchu
vanilla, pine, pomeGRanate, ocean

voňavÉ peRlY na osvěŽení 
vzduchu
Rose, lilY, tea&citRus, papaYa, 

Aroma uzavřena do krystalu, který postupně 
uvolňuje příjemnou vůni, udržuje tak Váš byt 
3-4 týdny svěží, přičemž je možné použít i jako 
dekorační předmět.

Odstraní špínu a mastnotu 
z  oken a  zanechá skleněné 
plochy zaručeně vždy beze 
šmouh.

Čisticí pRostŘedeK 
na oKna
fResh, fResh apple  - 750 ml

KUCHYNĚ

BYT



Snadno a účinně odstraňuje nečistoty a 
současně ošetřuje a čistí plochy, snižuje 
antistatický náboj a ošetřovaným povrchům 
dodává lesk! Nezanechává žádné šmouhy, 
výsledkem je zářivě vysoký lesk.

ČistiČ na podlahY 
– laminÁt, dlaŽba, paRKetY, univeRzÁlní ČistiČ na podlahY s pomeRanČovým oleJem - 1l

Koncentrovaný čisticí prostředek. Znamenitě 
účinný při čištění vnitřních prostorů bytů a domů.

univeRzÁlní octový Čistící 
pRostŘedeK - 1 l
CZ – Octový čistící prostředek se dá účinně pou-
žít v celém bytě. Odstraňuje vodní kámen, vodní 
kapky, usazeniny mýdla a nepříjemné zápachy.

fine multi cleaneR - 1000 ml                                                          floRal, maRseille soap, lime, summeR

Snadné čištění, úprava a 
leštění povrchu nábytku, 
chrání před znečišťujícími 
látkami. Vzhledem k obsahu 
aktivního prostředku proti 
prachu dodává při použití lesk.

spRaY na oŠetŘení nÁbYtKu
classic, dust stop, beeswax, lavendeR - 300 ml

Přípravek je vhodný 
na ošetření koženého 
nábytku, na všechny 
druhy kožených 
povrchů, sedadel aut, 
motorek a podobně.

pRostŘedeK na 
oŠetŘení KůŽe
- 250 ml

BYT



Čisticí prostředek na 
nábytek se včelím voskem 
čistí a ošetřuje dřevěné a 
laminované povrchy a po jeho 
použití je ošetřený povrch 
lesklejší, čistější a příjemně 
voňavý.

Čisticí pRostŘedeK na nÁbYteK
- 750 ml

Speciální čisticí prostředek pro ruční a 
strojní čištění koberců. Mimořádně vhodný k 
čištění koberců i čalounění z vlny a umělých 
vláken. Účinně odstraňuje zašlou špínu a 
nezanechává stopy.

Čisticí pRostŘedeK na KobeRce
750 ml, 1 l

Je vhodný na odstranění pachu po kouření, po domácích zvířatech, 
smetí a jiných organických látek, je vhodný na oživení a osvěžení 
potahů, koberců.

osvěŽovaČ vzduchu a textilií
Rose essence, spRinG floweR, maGnolia, cool bReeze - 350 ml

fine vlhČenÉ ubRousKY
na čištění interiéru auta, na ošetření nábytku, na čištění 
wc, okna a sklo, do koupelen.

BYT



Přípravek je vhodný na čištění 
všech sanitárních povrchů 
a s dezinfekčním účinkem 
zneškodní nežádoucí bakterie.

antibaKteRiÁlní 
Čisticí pRostŘedeK 
do KoupelnY
750 ml

sanitÁRní Čistící pěna
750 ml

antaRctic odstRaňovaČ  
vodního Kamene
750 ml

Čisticí pRostŘedeK 
na spRchovÉ KoutY
750  ml

Pěnový čisticí prostředek určený 
na všechny druhy sanitární 
techniky: vany, obklady, 
dlažby, umyvadla, WC. Čistící 
pěna odstraňuje plíseň, vodní 
kámen a zářivě čistí a okamžitě 
účinkuje.

Účinně odstraňuje vodní kámen, 
čištěným plochám dodává zářivě 
čistý lesk.

Rozpouští vodní kámen ze všech 
povrchů v koupelně (vana, 
umyvadlo, vodovodní baterie, 
obkladačky).

Lehce a účinně odstraňuje nečistotu, dezinfikuje a chrání 
před plísní, 
bělí a 
dokonale 
odmašťuje.

sense Refill – nÁhRadní 
nÁplň do automaticKÉho 
osvěŽovaČe vzduchu
250 ml  
spa aRomatheRapY, Relax 
aRomatheRapY, fResh sheets, 
vanilla

feRtix dezinfeKČní pRostŘedeK 
pine, lemon - 2 l, 4 l

KOUPELNA



welltix dezinfeKČní 
pRostŘedeK
pine, lemon, oceÁn

ČistiČ odpadů
1l

pRostŘedeK na odstRanění 
plísní
750 ml
Velmi účinný přípravek proti 
plísním, odstraňuje plísně z 
omítek i ze všech sanitárních 
povrchů.

Čistič odpadů aktivně zničí 
bakterie žijící v odpadním 
potrubí, díky mimořádnému 
účinku neutralizuje 
nepříjemné pachy a 
odstraňuje trvalé usazeniny. 
Ideální použití prostředku 
na sifony a odtoky 
umyvadel, sprchových koutů 
a van.

Dezinfekční prostře-
dek se svěží vůní 
účinně odstraňuje 
nečistoty, má bělící 
účinek a ničí choro-
boplodné bakterie.

osvěŽovaČ vzduchu
ocean, lilac, citRus, lavendeR, vanilla, Relax aRomatheRapY, fResh 
sheets, spa aRomatheRapY, beRRies - 300 ml

wc ČistiČ
fResh poweR - 750 ml, 
ocean - 1l

Vynikající koncentrovaný 
čistič se svěží vůní účinně 
odstraňuje vodní kámen, 
čištěnému povrchu dodává 
jas a lesk s okamžitým 
účinkem.

wc Čistící 
pěna - 500 ml

Revoluční 
přípravek na 
čištění toalet. 
Díky aktivní 
pěně dokonale 
čistí toalety 
a zanechává 
svěží vůni.

Kvalitní osvě-
žovač vzduchu 
s technologií 
odstraňování 
nepříjemných 
pachů, obno-
vuje svěžest 
a zanechává 
příjemnou vůni 
v místnostech.

KOUPELNA



Prací gel na bílé a barevné prádlo, je vhodný na ruční praní i praní v pračce. Má 
dobré odmašťovací schopnosti, výborně odstraňuje skvrny z textilií a udržuje 
přirozenou barvu.

fine pRací Gel  white, coloR - 1,5 l, 3 l, 4,5 l

oxY powdeR - 750 g

Pomáhá i při odstranění skvrn od 
červeného vína, 
ovocných šťáv, trávy, 
čaje, inkoustu, bláta z 
bílých i barvených textilií. 
Oxy prášek můžete 
používat na odstranění 
skvrn při ručním praní i 
při máčení bílých textilií.

Použití spreje na změkčení prádla 
před žehlením usnadní a urychlí 
žehlení, ale i žehlené prádlo 
ochraňuje před poškozením 
z vysoké teploty žehličky a 
významně snižuje  statickou 
elektřinu v prádle.

spReJ na změKČení pRÁdla 
pŘed Žehlením
750 ml

paRfÉmovanÁ 
voda na Žehlení
 - 1l
Použitím vody 
na žehlení 
odvápníte 
vaši žehličku 
a při žehlení 
zanecháte 
příjemně voňavé 
prádlo.

Odstraní usazené zbytky po 
používání pracího prášku, 
odstraní vodní kámen, což 
prodlužuje životnost pračky, 
odstraňuje nepříjemné pachy.

tabletY na ČiŠtění 
pRaČKY - 2 ks

soda na pRaní
- 500 g

Univerzální přípravek na čištění, 
namáčení, odstranění mastnoty 
a změkčovač vody.

změKČovací a pRací 
pRostŘedeK
500 g

Univerzální přípravek na čištění, 
namáčení, odstranění mastnoty 
a změkčovač 
vody.

oxY spRaY - 750 ml
Pomáhá i při od stranění skvrn 
od červeného 
vína, ovocných 
šťáv, trávy, 
čaje, inkoustu, 
bláta z bílých 
i barvených 
textilií. Oxy spray 
můžete používat 
na odstranění 
skvrn při ručním 
praní i při 
máčení bílých 
textilií.

PRACÍ 
PROSTŘEDKY



Použitím koncentrované aviváže textilie 
znovu získají svěží vůni a pružnost. Oděvy 
budou jemné a měkké. Textilie si déle 
udrží svoji příjemnou vůni.

wellsoft avivÁŽní KoncentRÁt  -  1 l
blacK niGht, flamminG passion, 
Golden Rose, white moon, endless 
summeR, deep violet, pinK feel, blue 
hoRizont, silveR bRiGht

Použitím koncentrované aviváže textilie znovu 
získají svěží vůni a pružnost. Oděvy budou 
jemné a měkké. Textilie si déle udrží svoji 
příjemnou vůni.

softnaiR avivÁŽní KoncentRÁt  - 2 l
sensitive touch, Golden sense, secRet niGht, 
blue dReam, flamminG passion

PRACÍ
PROSTŘEDKY



Koncentrovaný čistící 
přípravek na umývání 
nádobí odstraňující 
mastnoty s bohatou pěnou,
dezinfikuje a zanechává 
zářivý lesk na umytém 
nádobí.

Koncentrovaný čisticí 
prostředek. Znamenitě 
účinný při čištění vnitřních 
prostorů bytů a domů.

dezinfeKČní pŘípRaveK na 
umývÁní nÁdob
5 l

univeRzÁlní ČistiČ   
5 l

Odstraní špínu a mastnotu 
z  oken a  zanechá skleněné 
plochy zaručeně vždy beze 
šmouh.

Pěnový čisticí prostředek 
určený na všechny druhy 
sanitární techniky: vany, 
obklady, dlažby, umyvadla, 
WC. Čistící pěna odstraňuje 
plíseň, vodní kámen a zářivě 
čistí a okamžitě účinkuje.

Prostředek na nádobí vytváří 
dostatečné množství pěny, se 
silným odmašťovacím účin-
kem, vyznačující se neutrální 
hodnotou pH a šetrný k 
pokožce rukou.

Odmašťovač s vysokou 
účinností, rychle působí, při 
čištění sporáků, trub, grilů, 
fritéz, konvektomatů a silně 
znečištěného nerezového 
nádobí.

odmaŠťovaČ za studena
5 l, 20 l

sanitÁRní Čistící pěna
5 l

pRostŘedeK na nÁdobí
5 l

Čisticí pRostŘedeK na oKna
5 l

GASTRO



Snadno a účinně odstraňuje 
nečistoty a současně 
ošetřuje a čistí plochy, 
snižuje antistatický náboj 
a ošetřovaným povrchům 
dodává lesk!. Nezanechává 
žádné šmouhy, výsledkem je 
zářivě vysoký lesk.

Vnikající 
koncentrovaný 
čistič se svěží 
vůní účinně 
odstraňuje 
vodní kámen, 
čištěnému 
povrchu dodává 
jas a lesk s 
okamžitým 
účinkem.

wc ČistiČ  
5 l

eleGant na podlahY  
5 l

Použitím koncentrované 
aviváže textilie znovu 
získají svěží vůni a 
pružnost. Oděvy budou 
jemné a měkké. Textilie si 
déle udrží svoji příjemnou 
vůni.

softnaiR avivÁŽní KoncentRÁt    5 l 
- Golden Rose, blacK niGht, white moon, new love

GASTRO

Antarctic 
odstraňovač 
vodního kamene 
rozpouští vodní 
kámen ze 
všech povrchů 
v koupelně 
(vana, umyvadlo, 
vodovodní 
baterie, 
obkladačky)

antaRctic   
5 l

Speciální čisticí prostředek 
pro ruční a strojní čiště-
ní koberců. Mimořádně 
vhodný k čištění koberců i 
čalounění z vlny a umělých 
vláken. Účinně odstraňuje 
zašlou špínu a nezane-
chává stopy.

Čisticí pRostŘedeK 
na KobeRce
5 l

Skvělý 
prostředek na 
rozpouštění 
a odstranění 
vodního 
kamene v 
ohřívačích a 
vařičích vody. 
Bez ohřívání

odstRaňovaČ 
vodního Kamene a Rzi  
5 l



5998466118672 Vento spray na ošetření nábytku "lavender" levandule 300ml 12 192

5998466118771 Rewell for women deodorant Devotion 150 ml 24 132 5998466118603 Prostředek na ošetření kůže 250ml 15 95

5998466118788 Rewell for women deodorant Emotion 150 ml 24 132 5998466116241 Čisticí prostředek na nábytek 750 ml 18 40

5998466118795 Rewell for women deodorant Passion 150 ml 24 132 5998466115060 Čisticí prostředek na okna Fresh 750 ml 12 40

5998466118801 Rewell for women deodorant Obsession 150 ml 24 132 5998466118276 Čisticí prostředek na okna Apple fresh 750 ml 15 40

5998466118733 Rewell for men deodorant Elevation 150 ml 24 132 5998466118924 Čisticí prostředek na koberce 750ml 18 40

5998466118740 Rewell for men deodorant Impression 150 ml 24 132 5998466114834 Čisticí prostředek na koberce 1 l 14 45

5998466118457 Rewell for men deodorant  Mission 150 ml 24 132 5998466119303 Osvěžovač vzduchu a textílií Cool breeze 350 ml 12 126

5998466118764 Rewell for men deodorant  Revolution 150 ml 24 132 5998466119280 Osvěžovač vzduchu a textílií Rose essence 350 ml 12 126

5998466118849 Rewell pěna na holení  Elevation 200 ml 12 240 5998466119297 Osvěžovač vzduchu a textílií Spring flowers 350 ml 12 126

5998466118825 Rewell pěna na holení Impression     200 ml 12 240 5998466119310 Osvěžovač vzduchu a textílií Magnolia 350 ml 12 126

5998466118818 Rewell pěna na holení  Mission        200 ml 12 240

5998466118832 Rewell pěna na holení Revolution   200 ml 12 240 5998466114216 Sanitární čisticí pěna 750 ml 18 40

5998466118955 Rewell pěnové tužidlo 200 ml 12 128 5998466118412 Čisticí prostředek na sprchové kouty 750 ml 18 40

5998466118931 Rewell lak na vlasy ultra strong 500 ml 12 147 5998466116234 Antibakteriální čisticí prostředek do koupelny 750 ml 18 40

5998466118948 Rewell lak na vlasy extra strong 500 ml 12 147 5998466115510 Antarctic odstraňovač vodního kamene 750 ml 18 40

5998466119419 Rewell lak na vlasy Extra strong 200ml 200 ml 12 216 5998466118887 FERTIX dezinfekční prostředek Lemon 2 litry 11 20

5998466119426 Rewell lak na vlasy Ultra strong 200ml 200 ml 12 216 5998466118894 FERTIX dezinfekční prostředek Pine 2 litry 11 20

5998466119266 Rewell for women sprchový gel Flirty night 300 ml 12 176 5998466115145 FERTIX dezinfekční prostředek Lemon 4 l 6 20

5998466119242 Rewell for women sprchový gel Japanese garden 300 ml 12 176 5998466118870 FERTIX dezinfekční prostředek Pine 4 litry 6 20

5998466119259 Rewell for women sprchový gel Lotus flower 300 ml 12 176 5998466119082 REFILL-SENSE Náhrad.náplň do automat.osvěž.vzd. Spa arom. 250 ml 12 180

5998466119211 Rewell for men sprchový gel Extreme power 300 ml 12 176 5998466119099 REFILL-SENSE Náhrad.náplň do automat.osvěž.vzd. Relax arom 250 ml 12 180

5998466119228 Rewell for men sprchový gel Rafting fresh 300 ml 12 176 5998466119105 REFILL-SENSE Náhrad.náplň do automat.osvěž.vzd. Fresh shee 250 ml 12 180

5998466119235 Rewell for men sprchový gel Active men 300 ml 12 176 5998466120002 REFILL-SENSE Náhrad.náplň do automat.osvěž.vzd. Vanilla 250ml 12 180

5998466119129 Rewell pěna do koupele Japanese garden 600ml 12 126 5998466118405 Prostředek na odstranění plísní 750 ml 18 40

5998466119112 Rewell pěna do koupele Spa fresh aromatherapy 600ml 12 126 5998466115619 Čistič odpadu 1l 1 liter 14 45

5998466119136 Rewell pěna do koupele Relax aromatherapy 600ml 12 126 5998466114032 WC čistič Fresh power 750 ml 12 60

5998466119174 Rewell for woman šampon Japanese garden 300 ml 12 176 5998466115688 WC čistič oceán 1 l 12 60

5998466119181 Rewell for woman šampon Jasmin bloom 300 ml 12 176 5998466116388 Welltix dezinfekční prostředek 1l pine 1 l 12 40

5998466119198 Rewell for woman šampon Lotus flower 300 ml 12 176 5998466116371 Welltix dezinfekční prostředek 1l lemon 1 l 12 40

5998466119204 Rewell for men šampon Rafting fresh 300 ml 12 176 5998466116401 Welltix dezinfekční prostředek 1l oceán 1 l 12 40

5998466119143 Rewell tekuté mýdlo Fresh water 400 ml 15 126 5998466119006 WC čistící pěna 500ml 12 168

5998466119150 Rewell tekuté mýdlo Lotus flower 400 ml 15 126 5998466120033 Sense - osvěžovač vzduchu "lavender" levandule 300 ml 12 192

5998466119167 Rewell tekuté mýdlo Japanese garden 400 ml 15 126 5998466120019 Sense - osvěžovač vzduchu "lilac" šeřík 300 ml 12 192

5998466119051 Baby well vlhčené ubrousky modrá - Aloe vera 64 ks 40 40 5998466120040 Sense - osvěžovač vzduchu citrus 300 ml 12 192

5998466119044 Baby well vlhčené ubrousky červená - Heřmánek 64 ks 40 40 5998466120057 Sense - osvěžovač vzduchu oceán 300 ml 12 192

5998466119068 Baby well vlhčené ubrousky zelená - Olivový olej 64 ks 40 40 5998466120002 Sense - osvěžovač vzduchu vanilla 300 ml 12 192

5998466119747 FINE ULTRA Vysoce účinná  mycí pasta na ruce 400g 30 32 5998466120026 Sense - osvěžovač vzduchu lesní plody 300 ml 12 192

5998466119754 FINE ULTRA Dezinfekční prostředek na ruce 500ml 20 50 5998466119020 Sense - osvěžovač vzduchu Relax Aromaterapy 300 ml 12 192

5998466119891 FINE ULTRA Dezinfekční prostředek na ruce 400 ml 15 100 5998466119013 Sense - osvěžovač vzduchu Spa Aromaterapy 300 ml 12 192

5998466119037 Sense - osvěžovač vzduchu Fresh Sheets Aromaterapy 300 ml 12 192

5998466114018 Odmašťovač za studena 750 ml 15 40

5998466114056 Odmašťovač za studena 1l 1 l 14 45 5998466118078 Fine  prací gel na bílé prádlo 1,5 l 8 40

5998466115633 Čistič sklokeramických desek 750 ml 18 40 5998466118061 Fine prací gel na barevné prádlo 1,5 l 8 40

5998466115626 Inox čistič ploch z nerezavějící oceli 750 ml 18 40 5998466118092 Fine prací gel na bílé prádlo 3 l 4 40

5998466116210 Univerzální čisticí prostředek do kuchyně 750 ml 18 40 5998466118085 Fine prací gel na barevné prádlo 3 l 4 40

5998466116227 Univerzální antibakteriální prostředek na čištění kuchyní 750 ml 18 40 5998466118115 Fine  prací gel na bílé prádlo 4,5 l 2 56

5998466118856 Čistící pěna na trouby 400 ml 12 168 5998466118108 Fine  prací gel na barevné prádlo 4,5 l 2 56

5998466115510 Odstraňovač vodního kamene a rzi 1 l 14 45 5998466112038 Změkčovací a prací prostředek 500g 9 128

5998466116005 Prostředek na umývání nádobí Lemon essence 500 ml 21 60 5998466112021 Soda na praní 500g 9 128

5998466116029 Prostředek na umývání nádobí Sensitive aloe 500 ml 21 60 5998466115657 Oxi prášek před praním 750g 750 g 16 24

5998466116012 Prostředek na umývání nádobí Fresh fruit 500 ml 21 60 5998466116203  Oxy spray 750 ml 18 40

5998466119358 Prostředek na umývání nádobí  Green Apple 1 l 12 45 5998466118917 Sprej na změkčení prádla před žehlením 750 ml 18 40

5998466119372 Prostředek na umývání nádobí Sensi aloe 1 l 12 45 5998466118900 Parfémovaná voda na žehlení 1l 10 70

5998466119365 Prostředek na umývání nádobí Lemon Essence 1 l 12 45 5998466118313 Wellsoft avivážní koncentrát Golden Rose 1 l 10 60

5998466116104 Čistič na Gril 250 ml 21 60 5998466118320 Wellsoft avivážní koncentrát Black Night 1 l 10 60

5998466115428 Antibakteriální prostředek na umývání nádobí 1 l 10 60 5998466118344 Wellsoft avivážní koncentrát White Moon 1 l 10 60

5998466119440 Fine 5 in 1 tablety do myčky nádobí 40 ks 40x20g 6 84 5998466118375 Wellsoft avivážní koncentrát Endless Summer 1 l 10 60

5998466119457 Fine All in 1 BIO tablety do myčky nádobí 36 ks 36x20g 6 72 5998466118351 Wellsoft avivážní koncentrát Blue Horizon 1 l 10 60

5998466119730 Fine leštidlo do myčky 750 ml 21 40 5998466118368 Wellsoft avivážní koncentrát Deep Violet 1 l 10 60

5998466119662 Alobal 10 m 30 110 5998466118337 Wellsoft avivážní koncentrát Flamming Passion 1 l 10 60

5998466119709 Potravinová fólie 30 m 30 80 5998466118382 Wellsoft avivážní koncentrát Silver bright 1 l 10 60

5998466119723 Papír na pečení 8 m 45 42 5998466118399 Wellsoft avivážní koncentrát Pink feel 1 l 10 60

5998466119716 Pytle na odpad 120 l 120 l 10 42 5998466116319 Softnair avivážní koncentrát Golden Sense 2 l 8 36

5998466119693 Pytle na odpad 60l 60l 35 70 5998466116333  Softnair avivážní koncentrátFlamming Passion 2 l 8 36

5998466119679 Pytle na odpad 40l 40l 50 64 5998466116340 Softnair avivážní koncentrát Sensitive Touch 2 l 8 36

5998466119686 Pytle na odpad 35l 35l 60 70 5998466116302 Softnair avivážní koncentrát Secret Night 2 l 8 36

5998466116326 Softnair avivážní koncentrát Blue Dream 2 l 8 36

5998466119396 Silicon protector 750ml 15 40 5998466119549 Tablety na čištění pračky 2ks  2x40g 24 132

5998466119464 Sense vôňavé perly Tea& Citrus 200 g 24 100

5998466119471 Sense voňavé perly Papaya 200 g 24 100 5998466114810 Odmašťovač za studena 5 l 5 24

5998466119488 Sense voňavé perly Lily 200 g 24 100 5998466114322 Prostředek na umývání nádobí 5 l 5 24

5998466119495 Sense voňavé perly Rose 200 g 24 100 5998466114155 Sanitární čistící pěna 5 l 5 24

5998466119501 Sense krystalové osvežovače vzduchu vanilla & Sandalwood 300g 12 98 5998466114834 Čisticí prostředek na okna 5 l 5 24

5998466119518 Sense krystalové osvežovače vzduchu Pomegranate 300 g 12 98 5998466115000 Univerzální čistič 5 l 5 24

5998466119525 Sense krystalové osvežovače vzduchu Ocean 300g 12 98 5998466111543 Dezinfekční přípravek na umývání nádobí 5 l 5 24

5998466119532 Sense krystalové osvežovače vzduchu Pine 301 g 12 98 5998466115718 WC čistič oceán 5 l 5 24

5998466116272 Elegant čistič na podlahy - laminát, PVC 1 l 12 40 5998466114315 Čisticí prostředek na koberce 5 l 5 24

5998466115091 Elegant čistič na podlahy - dlažba 1 l 12 40 5998466115534 Elegant na podlahy 5 l 5 24

5998466116265 Elegant čistič na podlahy - parkety 1 l 12 40 5998466115558 Odmašťovač za studena 20 l 1 1

5998466119655 Elegant s pomerančovým olejem 2 l 12 40 5998466118962 Aviváž 5 L Golden Rose 5 l 5 24

5998466119433 Fine univerzální octový čisticí prostředek 1 l 12 40 5998466118979 Aviváž 5 L Black Night 5 l 5 24

5998466116128 Fine Multi Cleaner Summer                "Žlutá" 1 l 12 40 5998466118986 Aviváž 5 L White Moon 5 l 5 24

5998466118122 Fine Multi Cleaner Lime                      "Zelená" 1 l 12 40 5998466118993 Aviváž 5 L New Love 5 l 5 24

5998466118146 Fine Multi Cleaner Marseille soap      "Bílá" 1 l 12 40 5998466115527 Čistič na vodní kámen a rez 5 l 5 24

5998466118139 Fine Multi Cleaner Floral                    "Červená" 1 l 12 40 5998466115001 Antarctic odstraňovač vodního kamene 5 l 5 24

5998466118641 Vento spray na ošetření nábytku classic 300ml 12 192

5998466118658 Vento spray na ošetření nábytku "dust stop" proti prachu 300ml 12 192

5998466118665 Vento spray na ošetření nábytku "beeswax" včelí vosk 300ml 12 192
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Více informací:
ATET s.r.o.

Výhradní distributor značky WellDone pro Českou republiku
Sobotovice 30, 664 67 Syrovice

Tel.: +420 547 214 732
Email: atet@atet.cz
www.welldone.eu


