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Τι είναι σημαντικό για τους 
καταναλωτές: 

 Βελτίωση της λειτουργίας 
και των επιδόσεων του 

πλυντηρίου 
 

Καθαρά ρούχα με 
λαμπερά χρώματα μετά 
από κάθε πλύση 

Ο ΧΡΟΝΟΣ καθώς η 
διαλογή των ρούχων  για 
την αποφυγή μεταφοράς  
χρωμάτων είναι πολύ 
χρονοβόρα και 
ενοχλητική 

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των 
ρούχων από τη 

μεταφορά χρωμάτων 
και βρωμιάς σε κάθε 

πλύση 

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ: Μερικές 
φορές  χρειάζονται 2 ή 
3 φύλλα για πρόσθετη 
προστασία 

 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Τα 
ρούχα να παραμένουν  
σαν καινούργια ακόμα 
και μετά από πολλές 
πλύσεις 
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Πρωτοποριακός Επιστημονικός 
Σχεδιασμός! 

Μόρια Συλλογής 
Χρώματος & Βρωμιάς στις 

μπλε λωρίδες 

Τα μόρια 
απελευθερώνονται 

και το φύλλο αλλάζει 
χρώμα 

Πρωτοποριακός Επιστημονικός σχεδιασμός 
του πλήθους και της μορφής των μπλε 
λωρίδων με ορατή δράση 
 
• Οι καταναλωτές διακρίνουν την ύπαρξη 

νέου συστατικού πριν τη χρήση 
• Τα μόρια συλλογής βρίσκονται μέσα στις 

μπλε λωρίδες και απελευθερώνονται 
μέσα στην πλύση 



Πως λειτουργεί: 

Το Φύλλο με σύνθεση Microfibre 
τοποθετείται στον κάδο:  

• Έχει extra απορροφητικές ίνες 
• Γρήγορη και αποτελεσματική 

απορρόφηση 
η απόδειξη είναι στο φύλλο 

Έχει άμεση δράση: 
Το φύλλο απελευθερώνει αμέσως 
μόρια συλλογής χρώματος & 
βρωμιάς  σε όλο τον κάδο πλύσης 

Άμεση,  υψηλή αποτελεσματική 
προστασία από χρώματα & βρωμιές 
Ζωντανά και Λαμπερά Ρούχα 

 Τα Μόρια Συλλογής Χρωμάτων & 
Βρωμιάς 
δεσμεύουν το χρώμα και τη βρωμιά 
στο νερό, έτσι ώστε να μην μπορούν 
να εισχωρήσουν στις ίνες των 
ρούχων και τα απομακρύνουν 

  

Η απόδειξη 
Dr. 

Beckmann 
Μόρια Συλλογής 

Χρώματος & Βρωμιάς 
στις μπλε λωρίδες 
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Νέα γενιά προστασίας χρώματος:  
Microfiber + Μόρια Συλλογής 

Βελτίωση απόδοσης: 
Αποτελεσματική  σύνθεση microfiber που συμπληρώνεται με 
καινοτόμα μόρια συλλογής χρωμάτων & βρωμιάς που δρουν στο 
νερό  
 δεσμευτική δράση και στο φύλλο και στο νερό   
 τα μόρια δρούν παράλληλα σε πολλά διαφορετικά σημεία στον 

κάδο πλύσης 
 
Πλεονεκτήματα για τον καταναλωτή 
Μέγιστη δυνατή προστασία από την καταστροφή των ρούχων 
Προηγμένη φροντίδα των χρωμάτων και των ινών 
 

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 
ΔΙΠΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
ΦΥΛΛΟΥ & ΜΟΡΙΩΝ 



νεα 

NEW GEN Δεσμευτής Χρ. & Βρωμιάς 

Μέγιστη προστασία 
με χρήση νέας 
τεχνολογίας 

Εγγυημένο αποτέλεσμα 
χάρη στη νέα σύνθεση και 
στα μόρια συλλογής & 
απορρόφησης 

Μεγαλύτερο κέρδος 
με εξοικονόμηση 
χρόνου και ενέργειας 

Φύλλο Microfiber Μόρια Συλλογής 
Χρώματος & Βρωμιάς 

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 
ΔΙΠΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
ΦΥΛΛΟΥ & ΜΟΡΙΩΝ 
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