


LAVA-LOUÇAS ODD
• Com controle de odor em todas as 

versões;
• Alto poder de limpeza e rendimento;
• Dermatologicamente testado.

VERSÕES: Coco, Maçã, Original, 
Limão, Neutro e Clear. R$ 2,00PREÇO



MULTIÚSO

Uso em:

Panelas

Grelha
Churrasqueira

Grelha

Copos Louça Talheres

Utensílhos Pia

R$ 1,20R$ 3,50 PREÇO
1 UNID.

PREÇO
3 UNID.

• Alto poder de limpeza;
• Dupla face - Lado 

verde: remove a 
sujeira e gorduras mais 
difíceis. Lado amarelo: 
para superfícies mais 
delicadas.



NÃO RISCA

RAYUM

• Fibra especial que limpa sem 
riscar e sem arranhar. 

• Limpeza com menos esforço.
• Ideal para superfícies com 

revestimentos antiaderente.

• Revestida com uma malha 
de poliéster que permite 
uma lavagem eficiente;

• Não risca e não enferruja
• Ideal para superfícies 

delicadas.

R$ 1,50PREÇO

R$ 3,00PREÇO



SALVA-UNHAS

INOX

• Formato especial, fácil 
de segurar;

• Protege as unhas e os 
dedos.

• Não arranha, não enferruja 
e realça o brilho; 

• Remove as sujeiras mais 
difíceis;

• Alta durabilidade.

R$ 1,50PREÇO

R$ 4,00PREÇO



REDONDA

SUPER WISH

• Única com formato 
arredondado, que ajuda a 
limpar melhor

• Alcança os cantos mais 
difíceis;

• Protege unhas e dedos;

• Durável e econômica;
• Ideal para remoção de 

sujeiras difíceis.

R$ 2,00PREÇO

R$ 2,50PREÇO



LÃ DE AÇO
• Alta performance de 

limpeza;
• Dá brilho e remove as 

sujeiras mais difíceis
• Não risca.

R$ 1,70PREÇO

8 esponjas de aço por 
embalagem



SACHET PERFUMADO

• Ideal para perfumar pequenos 
ambientes, como: Armários, 
gavetas, sapateiras, malas e outros.

• Formato versátil que pode ser 
pendurado. 

R$ 5,00PREÇO1 sachet por embalagem

VERSÕES: Lavanda, Envolvente, 
Memórias de Infância e Flores 
da Manhã.



DESUMIDIFICADOR

• Elimina a umidade 
evitando problemas 
com mofo, fungo e maus 
odores;

• Com pérolas de perfume 
que garantem um 
perfume delicioso e 
duradouro.

R$ 7,00PREÇO
100g

R$ 9,00PREÇO
230g

VERSÕES: Lavanda, Envolvente, Memórias 
de Infância, Natural e Carvão Ativado.



PASTILHA ADESIVA

• Limpeza e alta perfumação;
• Com ação antimanchas;
• Muita durabilidade: até 390 

descargas.

VERSÕES: Citrus, Cloro, Marine, 
Lavanda e Fresh.

3 pastilhas por embalagem

R$ 6,00PREÇO



BLOCO PARA CAIXA ACOPLADA

PEDRA PERFUMADA

• Limpa e perfuma;
• Possui rede protetora – Maior proteção 

para o vaso sanitário, sem entupimentos.

• Perfuma e colore a água;
• Possui papel hidrossolúvel que 

evita o contato das mãos com 
o produto.

R$ 2,50PREÇO

R$ 9,00PREÇO

VERSÕES: Lavanda, Marine, 
Pinho e Cloro.

1 pedra por embalagem

1 bloco por embalagem

VERSÕES: Lavanda, Marine, Frescor 
da Montanha e Cloro.



VELOUTÉ

MULTIÚSO FINAS

• Feita com látex natural acetinado;
• Alto conforto;
• Ideal para tarefas que exigem 

maior sensibilidade;
• Textura antiderrapante.

• Feita com látex natural 
resistente;

• Super aderente e ajustáveis a 
ambas as mãos;

• Ideal para múltiplas tarefas: 
manipulação de alimentos, 
atividades delicadas, limpeza 
leve e outros.

R$ 10,00PREÇO

R$ 10,00PREÇO

Tamanhos: P, M e G | 1 par por embalagem 

Tamanhos: P, M e G | 10 pares por embalagem 



PÓRUS BANHO SENSATION

• Esponja perfumada com fragrâncias exclusivas;
• Dupla face, massageia e revigora a pele.

1 esponja por embalagem

R$ 4,00PREÇO

Versões: Infusão de 
amêndoas, gengibre em 
chá, maçã e chá verde



EXPERT MULTIÚSO

• Panos de microfibra com 
alta performance;

• Para todos os ambientes.

Com 2 unidades

R$ 10,00PREÇO



TOALEX
• Panos Reutilizáveis com 

íons de Prata, que elimina 
99,9% dos germes e 
bactérias;

• Para qualquer tipo de 
tarefas diárias; 

• Superabsorvente, higiênico 
e resistente.

R$ 9,00PREÇO

Rolo com 50 panos por 
embalagem



FURATTO

• Com íons de Prata: Elimina 99,9% dos germes e bactérias;
• Super resistente! Dura até 30 lavagens, sem rasgar;
• Alta absorção.

R$ 6,00PREÇO

5 panos por embalagem

VERSÕES: Azul, Rosa, Lavanda e Limão.

FURATTO ROLL
• Com íons de Prata: Elimina 99,9% 

dos germes e bactérias;
• Super resistente! Dura até 30 

lavagens, sem rasgar;
• Muito mais prático: Panos picotados 

e em rolo;
• Alta absorção;

Rolo com 25 panos por embalagem

R$ 6,00PREÇO
VERSÕES: Lavanda, 
Rosa e Azul.



ESFREGÃO

FLANEX

• Alta capacidade de absorção da 
água, sujeira e poeira; 

• Ideal para lustrar qualquer tipo 
de piso;

• Não arranha e possui textura 
aveludada.

• 100% algodão;
• Para qualquer tipo de superfície; 
• Lustra e dá brilho.

1 pano por embalagem
Tamanho: 41cm x 57cm

1 pano por embalagem
Tamanho: 33cm x 53cm 

R$ 4,00PREÇO

R$ 4,00PREÇO




