
Ασύγκριτο στην αφαίρεση λίπους και πολύ αποτελεσματικό. Θα αφήσει τα 
πιάτα σας άψογα καθαρά, και τα χέρια σας – καλοδιατηρημένα. 
Μόνο μία σταγόνα είναι αρκετή για να απολαύσετε τη λάμψη των πιάτων 
μετά από ένα οικογενειακό γεύμα!  

Το υγρό γενικής χρήσης ,για όλες τις επιφάνειες που πλένονται είναι η καθη-
μερινή σας υποστήριξη στον καθαρισμό του σπιτιού.

Το επαγγελματικό καθαριστικό μπάνιου τουαλέτας σας εκπλήσσει με τη
μυρωδιά της τσίχλας και τη γρήγορη απόδοση. Απολυμαίνει καλά την
τουαλέτα και την προστατεύει από μικρόβια, έτσι ώστε η οικογένειά σας να
νιώθει ασφάλεια.

Τα πιάτα σας θα παραμείνουν  καθαρά, χωρίς   
χαραγματιές και το πλυντήριο πιάτων σας θα  
παραμείνει τακτοποιημένο.

ECOLOGICAL  
DISH WASH GEL

SIMPLY  
UNIVERSAL CLEANER 

SIMPLY 
TOILET BOWL CLEANER

ECOLOGICAL 
DISHWASHER  
POWER GEL

 Γιατί να με διαλέξετε; 
• Είμαι οικολογικό, αποτελεσματικό,  

απαλό για το δέρμα σας (χάρη στα εκχυλίσματα  
από έλαιο κάνναβης και αλόη),

• Ένας πραγματικός θηριοδαμαστής λίπους και βρωμιάς! 
• Μαζί μου, το πλύσιμο είναι γρήγορο και αποτελεσματικό

 Τι μπορώ να καθαρίσω; 
Πορσελάνη, μαγειρικά σκεύη, μαχαιροπήρουνα, γυάλινα πιάτα 

 Πώς να με χρησιμοποιήσετε; 
Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα υγρού στο σφουγγάρι, πλύνετε τα πιάτα με αυτό, 
ξεπλύνετε καλά με νερό και είναι έτοιμα!

 Γιατί να με διαλέξετε;  
• Αφαιρώ αποτελεσματικά όλη τη βρωμιά
• Δεν αφήνω πίσω μου ραβδώσεις ή λεκέδες
• Αφήνω μια ευχάριστη και μακράς διάρκειας μυρωδιά
• Κάνω το νερό πιο μαλακό και διευκολύνω την απελευθέρωση σωματιδίων ρύπων 

από την επιφάνεια
• Κάνω τον καθαρισμό πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό

 Τι μπορώ να καθαρίσω; 
Μέταλλο, πλαστικοποιημένα, πλαστικά, κεραμικά, λινέλαιο, τερακότα, πλακάκια gres.

 Πώς να με χρησιμοποιήσετε;
Διαλύστε 50 ml υγρού σε 5 λίτρα νερού και πλύνετε την επιφάνεια με σφουγγαρίστρα 
ή πανί. Για να αφαιρέσετε ιδιαίτερα ανθεκτικές ακαθαρσίες, απλώς απλώστε το 
συμπυκνωμένο υγρό στο συγκεκριμένο σημείο, σκουπίστε το με ένα πανί ή σφουγγάρι 
και αυτό είναι!

 Γιατί να με χρησιμοποιήσετε;
• Είμαι οικολογικός, δεν περιέχω επιβλαβείς χημικές ουσίες. 
• Χάρη σε μένα θα φροντίσετε το περιβάλλον. 
• Θα γυαλίσω τα πιάτα σας όμορφα. 
• Είμαι πολύ αποτελεσματικός. 
• Περιέχω nanosilver με αντιβακτηριακές ιδιότητες.

 Πως να με χρησιμοποιήσεις; 
Ρίξτε 20 ml gel (περίπου τα 2/3 της χωρητικότητας του δοχείου) στο δοχείο δισκίου 
μέσα στο πλυντήριο πιάτων. Για πολύ λερωμένα πιάτα, γεμίστε ολόκληρη τη δεξαμενή 
με gel.

 Γιατί να με διαλέξετε;
• Δεν θα γρατσουνίσω την επιφάνεια που καθαρίζεται και έχω ένα όμορφο άρωμα!
• Είμαι εξαιρετικά αποτελεσματικός
• Θα σας βοηθήσω να καταπολεμήσετε τα βακτήρια και τις δυσάρεστες οσμές
• Απολυμαίνω και καθαρίζω βαθιά
• Περιέχω nanosilver
• Χάρη στην ειδική φόρμουλα, παραμένω στην καθαρισμένη επιφάνεια πολύ 

περισσότερο και προστατεύω από τα μικρόβια.

 Πώς να με χρησιμοποιήσετε; 
Απλώς απλώστε το κάτω από την κάτω επιφάνεια του κελύφους της λεκάνης για 
περίπου 30 λεπτά και ξεπλύνετε για να διαλύσετε ακόμη και δύσκολους λεκέδες.

Η μοναδική, συμπυκνωμέ-
νη φόρμουλα του Φυσι-
κού gel πιάτων κάνει ακό-
μα και  το αποξηραμένο 
λίπος και την επίμονη βρω-
μιά να  εξαφανίζονται εν 
ριπή οφθαλμού. Όχι μού-
λιασμα ή τρίψιμο! Η απο-
τελεσματικότητα του gel συ-
νοδεύεται από ένα 
ευχάριστο άρωμα καθαρι-
σμού εσπεριδοειδών, χάρη 
στην οποία το πλύσιμο θα 
πάψει να είναι ενοχλητικό 
καθήκον. Μόνο λίγες σταγό-
νες σας χωρίζουν από το 
φλας της καθαριότητας.

LIVIOON GREECE & CYPRUS WWW.LIVIOON.GR
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REuse  
REduce
REcycle

Safety
Lock

Nanosilver
Antibacterial

Biodegradable 
Products

Για όλες τις 
επιφάνειες! 
Αποτελεσματικό! 
Πολύπλευρο!
Αφήνει ένα όμορφο, διαρκές 
άρωμα και, πάνω απ ‘όλα, 
αφαιρεί ολοκληρωτικά τη 
βρωμιά όπου θέλετε!

Χωρίς τρίψιμο, 
χωρίς γρατσου-
νιές και άσχημη 
μυρωδιά – Το 
επαγγελματικό 
καθαριστικό τζελ 
τουαλέτας είναι 
ένα νέο επίπεδο 
καθαριότητας.
Θα σας εκπλήσσει με τη μυ-
ρωδιά της τσιχλόφουσκας 
και τη γρήγορη απόδοση. 
Απολυμάνετε καλά την τουα-
λέτα και την προστατεύει από 
μικρόβια, έτσι ώστε η οικογέ-
νειά σας να απολαμβάνει την 
ασφάλεια.

Τέλεια καθα-
ριότητα χωρίς 
χαραγματιές!
Οικολογικό gel  πλυντηρίου 
πιάτων με nanosilver θα κάνει 
τα πιάτα σας περιποιημένα 
και λαμπερά. Όχι άλλα ιζή-
ματα από επιβλαβείς χημικές 
ουσίες που είναι επικίνδυνες 
για εσάς και το περιβάλλον. 
Χάρη στη συνοχή τoυ gel και 
της μοναδικής φόρμουλας 
που περιέχει φυσικά συστα-
τικά και nanosilver με αντιβα-
κτηριακές ιδιότητες, τα πιάτα 
σας θα παραμείνουν λαμπε-
ρά, χωρίς χαραγματιές και 
το πλυντήριο πιάτων σας θα 
είναι τακτοποιημένο.
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ΚΩΔ: 612 



Ένα επαγγελματικό υγρό 
για το πλύσιμο των τζα-
κιών και των σχαρών φρο-
ντίζει ότι η φλόγα της οικο-
γενειακής ατμόσφαιρας στο 
σπίτι σας να μην σβήνει ποτέ. 
Θα σας βοηθήσει να αφαι-
ρέσετε την αιθάλη, την 
τέφρα, το αποξηραμένο 
χώμα και το κάψιμο χωρίς 
προσπάθεια. Απολαύστε 
την καθαριότητα χωρίς ρα-
βδώσεις και γρατζουνιές. 

Δεν χρειάζεται να τρίβετε τις βρώμικες επιφάνειες στο μπάνιο. Το επαγγελ-
ματικό καθαριστικό υγρό μπάνιου μπορεί να το χειριστεί χωρίς εσάς! 

Το επαγγελματικό υγρό καθαρισμού γυάλινων επιφανειών θα σας προσφέ-
ρει μια ανοξείδωτη λάμψη χωρίς ραβδώσεις. Αφήστε το σπίτι σας να είναι 
καθαρό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στην τεχνολογία κατά της 
βρωμιάς. Και όλα καθαρά!

Το επαγγελματικό υγρό για το πλύσιμο της κουζίνας θα κάνει την καρδιά του 
σπιτιού σας να κτυπά με καθαρό ρυθμό. Δεν αφαιρεί μόνο τη βρωμιά, αλλά 
επίσης προστατεύει την κουζίνα από το να λερώθει και δίνει σε ολόκληρο το 
μέρος ένα ευχάριστο άρωμα.

Χάρη στη συμπυκνωμένη ενεργή φόρμουλα, το επαγγελματικό υγρό καθαρι-
σμου των τζακιών και των σχαρών αφαιρεί αποτελεσματικά ακόμα και τη 
χειρότερη βρωμιά. 

SIMPLY 
BATHROOM CLEANER

SIMPLY WINDOW  
& GLASS CLEANER 

SIMPLY 
KITCHEN CLEANER

SIMPLY FIREPLACE  
& GRILL CLEANER 

 Γιατί να με διαλέξετε;  
• Θα πλύνω γρήγορα και με λεπτομέρεια το τζάμι του τζακιού
• Αφαιρώ έξυπνα τη βρωμιά από καπνιά, στάχτη και λίπος
• Τα ξεραμένα και καμένα λίπη δεν με τρομάζουν
• Δεν χαράζω την επιφάνεια

 Τι μπορώ να καθαρίσω; 
Τζάμι και εσωτερικό του τζακιού, γκριλ, σχάρα, φούρνο.

 Πώς να με χρησιμοποιήσετε; 
Ψεκάζετε στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε ή απλώνετε μια μικρή ποσότητα σε 
ένα πανί. Αφού αφαιρέσετε τη βρωμιά, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα υγρό πανί.

 Γιατί να με διαλέξετε;
• Δεν αφήνω στίγματα
• Είμαι εξαιρετικά αποτελεσματικό
• Δεν καταστρέφω τις καθαρισμένες επιφάνειες
• Θα χαρίσω όμορφη λάμψη και θα αποτρέψω τη συσσώρευση της βρωμιάς
• Αφήνω ένα όμορφο και μακράς διάρκειας άρωμα. 

 Τι μπορώ να καθαρίσω; 
Φούρνο, επαγωγική ή κεραμική εστία, ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα, πλακάκια, 
απορροφητήρα και πάγκους, ξεραμένη βρωμιά και μαγειρικό λίπος, κάδο 
απορριμμάτων. 

 Πώς να με χρησιμοποιήσετε; 
Ψεκάστε τη βρώμικη επιφάνεια, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να το καθαρίσετε, 
σκουπίστε το και στεγνώστε. Επειδή είναι πολύ ήπιο, μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε 
σε επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με φαγητό, όπως πάγκοι και τραπέζια.

Το επαγγελματικό υγρό 
καθαρισμού κουζίνας θα 
κάνει την καρδιά του σπιτιού 
σας να χτυπά με έναν καθαρό 
ρυθμό. 

Όχι μόνο αφαιρεί τη βρωμιά, 
αλλά προστατεύει και την 
κουζίνα από την εκ νέου 
ρύπανση και δίνει σε όλο το 
μέρος ένα ευχάριστο άρωμα. 
Είναι το μυστικό όπλο σας 
στην πάλη ενάντια στο ρύπο. 

Επαγγελματικό υγρό για 
το πλύσιμο του μπάνιου 
θα σας ξετρελάνει με την 
αποτελεσματικότητά του. 

Το μόνο που χρειάζεστε 
είναι ένα αρωματικό προϊόν 
για να καθαρίσετε ολόκληρο 
το μπάνιο χωρίς καμία 
προσπάθεια!Διαλύει ακόμη 
και την πιο επίμονη βρωμιά .

 Γιατί να με διαλέξετε;
• Δεν καταστρέφω τις καθαρισμένες επιφάνειες
• Μυρίζω υπέροχα
• Είμαι εξαιρετικά αποτελεσματικό

 Τι μπορώ να καθαρίσω; 
Εξαρτήματα μπάνιου, Καμπίνες ντους, Πλακάκια και αρμούς, Ακρυλικές, κεραμικές και 
πλαστικές επιφάνειες, Λεκέδες από νερό, υπολείμματα από σαπούνι, πουρί από τη 
μπανιέρα.

 Πώς να με χρησιμοποιήσετε; 
Ψεκάστε τη βρώμικη επιφάνεια με μια μικρή ποσότητα του προϊόντος, σκουπίστε την 
με ένα πανί, ξεπλύνετε και αυτό είναι! Για να αφαιρέσετε ιδιαίτερα ανθεκτικούς λεκέδες, 
αφήστε το για μερικά λεπτά πριν το ξέβγαλμα. Δεν χρειάζεται να καθαρίζετε σκληρά και 
να ιδρώνετε. 

 Γιατί να με διαλέξετε;
• Δεν χαράζω
• Αφαιρώ κάθε είδους βρωμιά από γυάλινες επιφάνειες
• Είμαι εξαιρετικά αποτελεσματικός
• Εγγυώμαι μια τέλεια λάμψη χωρίς ραβδώσεις ή λεκέδες

 Τι μπορώ να καθαρίσω; 
Παράθυρα, καθρέφτες, άλλες γυάλινες επιφάνειες.

 Πώς να με χρησιμοποιήσετε; 
Απλώς ψεκάστε με το επαγγελματικό υγρό γυάλινες επιφάνειες όπου θέλετε να 
αφαιρέσετε τη βρωμιά και σκουπίστε το με ένα στεγνό πανί.

Το επαγγελματι-
κό υγρό καθαρι-
σμού γυάλινων 
επιφανειών θα 
σας προσφέρει 
μια ανοξείδωτη 
λάμψη χωρίς 
ραβδώσεις.
Αφήστε το σπίτι σας να είναι 
καθαρό για μεγαλύτερο χρο-
νικό διάστημα χάρη στην τε-
χνολογία κατά της βρωμιάς. 
Και όλα καθαρά! Ο καθαρι-
σμός γυαλιού, καθρεφτών 
ή γυάλινων επιφανειών δεν 
ήταν ποτέ πιο εύκολος. 
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