DiCHO Háztartási termékek
A tiszta, kényelmes és
egészséges élettérért

DiCHO
UNIVERZÁLIS
MOSÓSZER

DiCHO
FINOMMOSÓSZER
Ha finom anyagot, például
selymet, gyapjút vagy
csipke-, esetleg finom
fehérneműt szeretne
mosni, használjon DiCHO
Finommosószert. A termék
az alkil-poliglükozidnak
(APG) hála hatékonyan
távolítja el az olyan makacs szerves foltokat
is, mint a vér vagy az izzadság. A folyadék
ugyanakkor óvja a ruhák színét. A glicerinnek
köszönhetően akár kézmosásra is alkalmazható, hiszen nemcsak az anyagokkal, de a
kézbőrrel is gyengéd.

A DiCHO Univerzális Mosószer
kiválóan alkalmazható színes
ruhák mosására. Megóvja a
színeket, a kifakult ruhákat
pedig szinte újjá varázsolja. Az
innovatív folteltávolító erejének
és a proteáz, lipáz, amiláz és
celluláz enzimeknek köszönhetően a folyadék a
csokoládéfoltot, de még a fűfoltot is képes eltávolítani. A DiCHO Univerzális Mosószer a hozzáadott
lanolin segítségével egyfajta kenőanyagként szolgál,
amely puhává teszti az anyagot, és megóvja a textilt
a mosás közben adódó sérülésektől.
A DiCHO Finommosószer és a DiCHO Univerzális
Mosószer csodálatos, friss illatot áraszt, amely
mosás után még hosszú ideig megmarad.
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Csodás otthon
DiCHO termékekkel

A tiszta, ragyogó és üde otthon minden
háziasszony álma. De mégis hogyan
érhetnénk el mindezt, ha állandó rohanásban élünk és közben próbálunk eleget
tenni kötelezettségeinknek is? Próbálja
ki a DiCHO tisztítószereket, és meglátja,
hogy mindez egyszerűbb, mint hinné!
A koncentrált formulának köszönhetően minden termék rendkívül hatékony.
A DiCHO tisztítószerekben található
gyömbér rizóma kivonat a felületeken
fertőtlenítő, a ruhákon antibakteriális
hatást fejt ki. A tisztítószerek semmilyen
veszélyt nem jelentenek a környezetre,
mivel 100%-ban biológiailag lebomló
összetevőket tartalmaznak. A DiCHO
folyadékok foszfát- és mesterséges
színezékmentesek.

DiCHO
MULTIFUNKCIONÁLIS TISZTÍTÓSZER
A DiCHO Multifunkcionális
tisztítószer tökéletesen alkalmazható padlók, háztartási
berendezések vagy egyéb
felületek tisztítására. Minden
mosható felületen biztonsággal
alkalmazható. Az eredmény
csillogó, foltmentes felület.
Semmi másra nincs szüksége, ha például a fényes
kerámiacsempéről szeretné eltávolítani a foltokat.
A gyömbér frissítő illata pedig egyszerűen csodálatos.

DiCHO KONYHAI
TISZTÍTÓSZER
A DiCHO Konyhai tisztítószer a citromsavnak köszönhetően gyorsan, egyszerűen
és gyengéden távolítja el a
zsíros foltokat vagy a vízkövet
bármilyen mosható háztartási
felületről, akár a nehezen tisztítható területeken is. Biztonságosan tisztíthat vele kerámiát, műanyagot, laminált
fát, zománcot vagy rozsdamentes acélt. A termék
ráadásul megakadályozza a vízfoltok kialakulását, csillogó felületet hagyva maga után. A folyadékot nem
szükséges leöblíteni, mert a benne található aktív
formula természetes összetevőket tartalmaz.

DiCHO
GYÜMÖLCS- ÉS
ZÖLDSÉGTISZTÍTÓ FOLYADÉK/
MOSOGATÓSZER
A DiCHO Gyümölcs- és
zöldségtisztító folyadék /
Mosogatószer hatékonyan
távolítja el a zsíros szen�nyeződéseket, a koszt
és a rászáradt ételmaradékot az edényekről és az evőeszközökről.
A termék nem hagy foltot, nem rakódik le, és
könnyen lemosható, így az eredmény ragyogó
és tiszta edények. A folyadék gyömbérkivonatot
tartalmaz, amely köztudottan pusztítja a kórokozókat, ráadásul friss illatot kölcsönöz. A hozzáadott glicerinnek és alkil-poliglükozidnak (APG)
köszönhetően a termék gyengéd a bőrhöz.
Ez a termék nemcsak mosogatásra, de zöldségek
és gyümölcsök tisztítására is alkalmas. A formula
biológiailag lebomló, gyengéd és környezetbarát
összetevőket tartalmaz, így akár hámozott zöldséget és gyümölcsöt is átöblíthet vele.

