Voimisteluseura Keski-Uusimaan pesuainekampanja Kevät 2021

Nyt on tarjolla hyviä pesuaineita!

Voimisteluseura
Keski-Uusimaa

Näillä tuotteilla
tulee tosi puhdasta
pyykkiä värit säilyen.

Ja
kirkkaita puhtaita
astioita.

Omo Pro Formula Color
kirjopesujauheet 3 kg ja 8 kg
Riittoisa ja erittäin hyvin pesevä tiivistepesujauhe.
Sopii värillisille, tummille ja käsinpestävälle pyykille.
Annostus likaisuuden mukaan, n. 0,3-0,4 dl/kone.
Hyvin mieto raikas tuoksu, ei sis. zeoliittia, fosfaattia,
eikä valkaisuaineita. Ei suositella villalle eikä silkille.
Tehoaa hyvin mm. vaikeisiin veri- ja rasvatahroihin.

Näillä tuotteilla on Sinulle monet hyvät edut,
eli nyt on parasta pesutehoa tarjolla:
- ammattilaisten aineissa on tehoa; lähtee mm. rasva, noki, tahrat, hajut ym,
- ei zeoliittia, fosfaattia, voimakkaita hajusteita, eli et maksa turhista täyteaineista,
- reilu pakkaus + pieni annostus; säästyt pikkupakettien jatkuvalta ostolta,
- ympäristöystävällisiä tuotteita pesutehoa menettämättä.

Omo Pro Formula Sensitive 3 kg

Näistä reilun kokoisista pakkauksista riittää ja se vähentää
useista pikkupakkauksista kertyvää jätemäärää ja säästöä syntyy.
Arkikin helpottuu, kun puhdistustuotteita on riittävästi ja määrän näkee.

Hajusteeton ja ympäristöystävällinen

Tämä Sensitive-laatu on samaa tuotetta kuin ylempi,
mutta hajusteeton ja ympäristöystävällinen pesujauhe.
Ei sis. zeoliittia, fosfaattia, eikä valkaisuaineita.
Pesee hellävaraisesti.
1. 3 kg mieto tuoksu
2. 8 kg mieto tuoksu
3. 3 kg Sensitive hajusteeton

Näistä riittää ja luontokin kiittää.

Tämä merkki kertoo siitä, että tuote on ympäristöystävällinen:

16,00 €
38,00 €
16,00 €

Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki
kertoo puolueettomasti tuotteen ympäristöystävällisyydestä.
Merkki löytyy ympäristön ja terveyden kannalta
parhaista tuotteista ja palveluista.

Omo Sensitive Pro Formula
hanapakkaus 7,5 L hajusteeton

Omo Pro Formula
desinfioiva pyykinpesujauhe 8,55 kg
Sopii puuvilla- ja polyesteripuuvillatekstiileille ja
hyvänä etuna on, että tällä pyykki desinfioituu
40°C :sta alkaen, ja tämä todella toimii.
Alhaisen pesulämpötilan ansiosta säästyy
sähköä, aikaa, vettä ja myös konetta.
Tappaa pesussa jopa 99,999% bakteereista,
mm. E.Coli, Parvo, Influenssa ja Noro,
toimii myös Korona-virusta vastaan.
Hyvä mm. työ- ja urheiluvaatteiden pesuun,
pestävälle kasvomaskille, keittiö- ja vuodetekstiileille,
pyyhkeille, uimapuvuille ja kaikelle pyykille jonka
halutaan puhdistuvan kunnolla myös bakteereista.
Mieto hajustetaso, ei suositella voimakasvärillisille.
50,00 €

Omo Pro Formula hanapakkaus
kirjopesuneste 7,5 L hajusteellinen
Tässä tyylikäs ja kätevä hanapakkaus
hajusteellista pesunestettä, joka tekee
pyykistä puhdasta ja hyväntuoksuista.
Pakkauksen mittapesupalloon saa oikean
annostelun, eli siistiä ja säästöä.
Hyvä värillisille, tummille, keinokuiduille ja
käsinpestäville, sopii villalle, silkille, untuvalle.
Normaalilikaiselle 0,4 dl saa n.150 pesua ja
vähän likaiselle vain 0,3 dl, jolla 225 pesua.
Pesupallon etuja: Värit säästävä valkaisuaineeton,
fosfaatiton ja zeoliititon koostumus.
pesuainetta
tulee annosteltua Mukana mittapesupallo ja
yläosassa kätevä kantoaukko.
oikea määrä,
ei liikaa
41,00 €
ja näin tulee
selvää säästöä.
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Hajusteeton ja ympäristöystävällinen
Tyylikäs ja helppokäyttöinen hanapakkaus, josta
saat mitalliseen pesupalloon oikean määrän
pesuainetta, siistiä ja säästöä. Värillisille, tummille,
keinokuiduille, käsinpestäville. Sensitive-laatu on
hellävarainen; ei hajusteita, väriaineita,
valkaisuaineita, ei fosfaattia eikä zeoliittia. Hyvä
herkkäihoisten, allergisten, pienten pyykille ja mm.
kestovaipoille. Annoksella 0,4 dl/pesu n.190 pesua
ja vähän likaiselle 0,3 dl, jolla n. 225 pesua.
Pesupallon etuja: Hyvä valinta Sinulle, joka haluat hellävaraisen,
kaikki pesuaine hyvin pesevän ympäristöystävällisen pesuaineen.
menee oikeaan Pakkauksessa mittapesupallo ja yläosassa
paikkaan
kantoaukko. Joutsenmerkki-tuote.
eli pesurumpuun. 54,00 €

Omo Sensitive Pro Formula
pyykinpesuneste 5 L
Hajusteeton ja ympäristöystävällinen
Tosi riittoisa pyykinpesuneste värillisille ja tummille,
keinokuiduille ja käsinpestävälle pyykille.
Sopii hyvin herkkäihoisten, allergisten ja perheen
pienten pyykille ja mm. kestovaipoille.
Hajusteeton, väritön, valkaisuaineeton,
fosfaatiton ja zeoliititon koostumus.
Riittää 0,4 dl annostuksella n.125 pesuun ja vähän
likaiselle riittää vain 0,3 dl, jolla saa 150 pesua.
Mukana annosmitta, jota voi käyttää myös pesupallona.
Hyvä valinta Sinulle, joka haluat hellävaraisen, hyvin
pesevän ympäristölle ystävällisen pyykinpesuaineen.
Joutsenmerkki-tuote.
37,00 €

Tästä kevätsiivoukseen monikäyttöiset
pesuaineet kotiin, mökille ja reissuvehkeille!

Comfort Pro Formula
huuhteluaineet 5 L
Comfort-huuhteluaine pehmentää tekstiilikuituja
ja ehkäisee näin vaatteiden kulumista ja haalistumista.
Poistaa vaatteista sähköisyyden ja antaa hyvän tuoksun.

Valikoimassa ammattilaislaatuiset Pro-Comfortit
kolmella tuoksuvaihtoehdolla sekä hajusteeton Sensitive.
HUOM: valikoimassa mukana suosittu Deosoft,
raikastava ja kaikenlaiset hajut pysyvästi poistava huippuaine,
joka on erinomainen raikastaja mm. työ- ja urheiluvaatteille!
Nyt on hyvä tilaisuus hankkia kunnon Comfortia pitkäksi aikaa
tosi taloudellisessa viiden litran kanisterissa ja edullisesti!

Comfort Pro Formula Blue Skies 5 L
Riittoisa huuhteluaine raikkaalla
mukavan tutulla Comfort-tuoksulla.
Kanisterista riittää 100 huuhtelukertaan,
0,5 dl/pesu. Villalle 2-kertainen annostus.
15,00 €

Comfort Pro Formula Sensitive 5 L
Hajusteeton ja ympäristöystävällinen
Hellävarainen hajusteeton
ja väritön huuhteluaine, joka sopii
erityisesti herkkäihoisten pyykille.
Uusittu koostumus, nyt mahtavat 180 huuhtelua!
Villalle 2-kertainen annostus.
Ympäristöystävällinen Joutsenmerkitty tuote.
19,00 €

Comfort Pro Formula Deosoft 5 L

TÄMÄ ON DEOSOFT!

Ainutlaatuinen Deosoft poistaa pysyvästi
(eikä vain peitä) pyykistä pahat hajut kuten
hien, savun, rasvan, virtsan, eläinten hajut,
pitkästä säilytyksestä tulleet hajut.
Hyvä työ-, urheilu-, ulkoiluvaatteille, kerrastoille,
vuodevaatteille, sukille, eläinten alustoille jne. jne.
Erinomainen raikastamaan tosi hikiset peliasut.
Kun tarvitset kunnollista hajunpoistoa
ja raikastusta, on DeoSoft se joka oikeasti toimii.
Sis. hajut poistavaa patentoitua ONT–teknologiaa.
180 huuhtelua ja villalle 2-kertainen annostus.
Kätevä mittakorkki ja raikas omenainen tuoksu.
24,00 €

Comfort Pro Lily And Rice Flower 5 L
Tässä on kanisterillinen kesäisen ihanaa
kukkaistuoksua, liljaa ja riisinkukkaa!
100 huuhtelukertaan, 0,5 dl/pesu.
Villalle 2-kertainen annostus.
15,00 €

Cif Pro Formula Lemon Fresh
yleispuhdistusaine 5 L
Hyvä sitruunantuoksuinen puhdistusaine kaikille vettä
kestäville pinnoille. Puhdistaa maalatut ja muovipintaiset
materiaalit, kaakelit, ruostumattomat pinnat. Hyvä aine
viikkosiivouksessa ja laimentamalla suihkepulloon saat
puhdistussuihkettakeittiön, pöytien, huonekalujen lian ja
pölynpoistoon ja vaikka auton sisäpintojen pyyhintään ja
säästyt kalliiden suihkeiden ostolta, kun tästä
kanisterista riittää puhtautta ja sitruunan raikkautta
lattiasta kattoon. Annostus käyttökohteen mukaan.
24,00 €

Domestos Pro Formula desinfioiva
yleispuhdistusaine 5 L

Tosi hyvä
saunan
pesussa!

Tämä superaine puhdistaa, desinfioi ja valkaisee.
Hyvä saunan, kylpytilojen ja wc:n puhdistukseen.
Puhdistaa ja kirkastaa käsittelemättömät puupinnat
kuten lauteet, ritilät, leikkulaudat, pintttyneet muoviset
sangot, puutarhakalusteet, lasikuidun, paljun, kaakelit +
saumat jne. Putsaa ja poistaa hajut keittiön ja lavuaarin
hajulukoista, lattiakaivoista, roska-astioista, kissan
vessasta jne. Sopii tekstiilien valkaisuun: 80ml/8l
viileää vettä. Kirkastaa termospullon sisäkuoret.
Pitkään vaikuttava geelimäinen koostumus,
joka tehoaa hyvin mm. wc-istuimen sisäpinnalla.
Tuhoaa mikrobit kuten salmonellan, E.colin ja listerian.
Kokeile ja hämmästy, tällä ammattilaisten
teho-Domestoksella sitkeinkin lika saa kyytiä!
25,00 €

Kun haluat kirkkaat ja puhtaat astiat
sekä koneystävällisen astianpesun,
valitse silloin tästä ammattilaisten

Sun Pro konetiskijauhe 6 kg
Tässä taloudellinen 6:n kilon
säästöpakkaus talouteen, jossa astioita
pestään ahkerasti.Hyvin liukeneva ja hyvä
pesutulos. 1-2 rkl likaisuuden mukaan.
Jämäkkä kantokahvallinen ja muovikantinen
pakkaus. Koneystävällinen; ei sisällä
pesukoneille haitallista zeoliittisavea.
34,00 €

Sun Pro Classic tabletti 100 kpl
Reilu pakkaus tehokkaita tiskitabletteja.
Tabletit foliossa, siisti käyttää ja säilyttää.
Huuhtelukirkastetta ei välttämättä tarvita,
sillä tableteissa on korroosiosuoja
joka kirkastaa astiat ja lasit. 1 tabl/pesu.
Koneystävällinen; ei sis. zeoliittia. Paino 1 kg.
Ympäristöystävällinen Joutsenmerkki-tuote.
15,00 €

Sun All In 1 ExtraPower tabs 175 kpl
Lux Pro käsienpesuneste 5 L
Laadukkaalla Luxilla huolehdit käsihygieniasta ja
ehkäiset virusten leviämistä. Ei kuivata käsiä ja
hellävarainen Lux sopii koko perheelle.
Tästä taloudellisesta koosta riittää monen
pikkupullon täyttökertaan pitkäksi aikaa.
Hotelleista
Miellyttävä mieto kukkaistuoksu
ja kylpylöistä
ja runsas riittoisa koostumus. pH 5,5
tuttu
25,00 €
laatusaippua!

Tässä tehotabletissa on kaikki:
pesuaine, huuhtelukirkaste, suola,
korroosiosuoja-lasinsuoja ja koneensuoja.
Eurooppalaisten kuluttajatestien voittaja.
Koneystävällinen; ei sisällä zeoliittia.
Tabletit vesiliukoisessa kelmussa. 3,15 kg.
37,00 €
Ovatko lasisi ja astiasi harmaan himmeät ja kuluneet?
Tilaa tästä Sun Pro Formula - se kirkastaa himmenneet lasit ja astiat!
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ESITE NRO:

Pesuaineiden tilauslista

_______ / ________

Tilaaminen käy kätevästi näin:
merkitse tilaamasi tuotteet numeroilla
tarkista lopuksi tilauksesi ja loppusumma,
varaathan tasarahan tuotteille.
kun kampanjamme on päättynyt, ilmoitamme
sen jälkeen tuotteiden toimittamisesta.
Kiitos kun olet tukemassa toimintaamme.

Tilaaja ja puh:

OMO
mieto
tuoksu

1.

OMO

OMO

OMO

mieto SENS. DESINtuoksu hajus- FIOIVA
ISO KOKO teeton
ISO KOKO

2.

3.

OMO
SENSIT.
HANA
hajusteeton

OMO
HANA
HYVÄ
TUOKSU

OMO COMF COMF
SENS. PROF SENS.
hajusteeton

hajusteeton

COMF COMF LUX
DEO- LILY &
SOFT RICE

CIF

DOMES-

TOS

SUN
SUN
SUN
JAUHE TABSIT TABSIT
all in 1

3
KG

8

3
KG

8,55
KG

7,5 L

7,5 L

5L

5L

5L

5L

5L

5L

5L

5L

6 KG

KG

100
KPL

175
KPL

16 €

38 €

16 €

50 €

54 €

41 €

37 €

15 €

19 €

24 €

15 €

25 €

24 €

25 €

34 €

15 €

37 €

Kaikki yhteensä:

Tuotteet yhteensä kpl:

Myyjä: _______________________________________________________
Puh: ________________________ Ryhmä: _________________________
Myyjät;

Tilaukset seuran jäsenrekisterin kautta viimeistään 25.4.2021.
Lisätietoja: Pirkko Haapala 0505678662 (arkisin klo 10-14)

Tilaus yhteensä:

Voimisteluseura
Keski-Uusimaa
kiittää tilauksesta
ja toiminnan
tukemisesta!

