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Koncentrovaný, šetrný
k pokožce, proti středně
silnému až silnému 
znečištění

Iweclean
ORGANICORGANIC

POWEPOWERR
ORGANIC

POWER

VÝKONNÝ
DŮKLADNÉ A ZÁROVEŇ ŠETRNÉ 
ČIŠTĚNÍ POKOŽKY
❱  Efektivní a intenzivní mycí schopnost díky přírodní abrazivní složce 

z kukuřičných pokrutin a inovativní technologii čištění povrchově aktivních 
látek

Vylepšený čisticí účinek

Předchozí Iweclean byl skvělý produkt s vynikajícím 
čisticím účinkem. Iweclean ORGANIC POWER používá 
nové složení povrchově aktivních látek, což představuje 
ještě lepší vztah mezi čisticím účinkem a snášenlivostí 
kůže. Kromě toho jsou obsažené kukuřičné pokrutiny 
hrubší a zároveň šetrnější, takže nečistoty jsou lépe 
uvolněny. Během čištění se abrazivní složka nechová 
agresivně k pokožce a velmi dobře klouže po pokožce. 
 

Ucpané odtoky jsou minulostí
Stejně jako u našeho předchozího Iwecleanu zůstávají 
odpadní odtoky s novým složením Iweclean ORGANIC 
POWER volné! Abraziva nevytvářejí žádné ucpávky ani 
zmýdelnatěné zhluky.
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Čistí odolné nečistoty, jako jsou 
oleje, laky, pryskyřice, lepidla, 
tiskařské barvy atd.

Ekologicky neutrální abraziva pro 
rychlé a absolutně šetrné čištění 

Třete téměř do sucha a poté 
opláchněte vodou

TIP-TOP čisté a ošetřené ruce díky 
hydratačním složkám

NOVINKANOVINKA

PŘÍRODNÍ

ABRAZIVO

EXTRÉMNÍ
SÍLA

NOVINKANOVINKA



PEČUJÍCÍ
VAŠE RUCE BUDOU 
JEŠTĚ JEMĚJŠÍ 
 
ŽÁDNÁ SUCHÁ POKOŽKA 
ANI PŘI ČASTÉM POUŽÍVÁNÍ 

 
❱   Kokosový olej zajišťuje účinnou 

hydrataci pokožky
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EKOLOGICKÝ
ŽÁDNÉ MIKROPLASTY 
JAKO ABRAZIVNÍ SLOŽKA 
 
ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU 
PROSTŘEDÍ 
 
❱  Je zabráněno znečištění 

mikroplasty, zvířata a lidé 
jsou chráněni před možným 
poškozením

      Jsem 
    bez 

    mikroplastů
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EFEKTIVNÍ
Pro hluboké čištění pórů stačí jeden 
stlačení z výdejního dávkovače 
(přibližně 3 g) 
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Péče o pokožku bez alergické reakce
Lanolin (živočišný původ) běžně obsažený v mycích přípravcích, má 
vysoký alrgický potenciál. Ingredience v Iweclean ORGANIC POWER jsou 
původu kokosového oleje (rostlinného původu). Zajišťují účinnou hydra-
taci pokožky a snižují alergický potenciál, protože rostlinné složky jsou 
snášenlivější než živočišné.

3 3 gramygramy3 l 
balení

= cca. 900 
mycích dávek

rybí populace v sever-rybí populace v sever-
ním moři má v žaludcích ním moři má v žaludcích 
mikroplastymikroplasty

polulace polulace 
buřňáka obecného buřňáka obecného 
má v žaludcích má v žaludcích 
mikroplastymikroplasty
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Koncentrovaný, šetrný
k pokožce, proti středně
silnému až silnému znečištění

30 litrů
kbelík

3 litry
dóza

250 ml

    tuba

10 x 1 litr     

sáček do dávkovače

Kat. číslo Název Balení 
908928030 Iweclean ORGANIC POWER, 30 litrů kbelík 30 litrů

908928003 Iweclean ORGANIC POWER, 3 litry dóza 3 litry

908928001 Iweclean ORGANIC POWER, 10 x 1 litr sáček 10 x 1 litr

908928250 Iweclean ORGANIC POWER, 250 ml tuba 250 ml

Dávkovač  
pro 3 litovou dózu
Kat. číslo.: 908928003-1

Clean Center-Set: 908928131

Iweclean 3 litry Iwecare 1 litrIweprotect 1 litr

Dávkovače 
čistící centrum

NOVINKANOVINKA


