Α. Στιλβωτικά και Καθαριστικά Μετάλλων
berill® υγρό για το καθάρισμα ασημικών με εμβάπτιση.
Καθαρίζει και γυαλίζει αμέσως χωρίς τρίψιμο τα ασημένια. Επιπλέον εισχωρεί και
καθαρίζει τα δύσκολα σημεία των αντικειμένων (σκαλίσματα), όπου όλα τα άλλα
καθαριστικά δεν μπορούν να δράσουν.

foamill στιλβωτικό βαμβάκι για ασημένια, επάργυρα σκεύη και χρώμια.

Κατάλληλο για μικρά αντικείμενα, αλυσίδες, κοσμήματα, μαχαιροπήρουνα, νομίσματα,
μενταγιόν, δαχτυλίδια, καδένες, καντήλια.

Κατάλληλο και για αντικείμενα που δεν πρέπει να βραχούν όπως π.χ. κορνίζες, εικόνες.

* Για μεγάλα αντικείμενα που δεν μπορούν να εμβαπτιστούν, χρησιμοποιήστε τα
προϊόντα foamill® για ασημένια και ανοξείδωτα, foamil®l στιλβωτικό
βαμβάκι για ασημένια, χρώμια και επάργυρα και foamill®classic για
αργυρά, επάργυρα και χρώμια.

Εμποτισμένο βαμβάκι με ειδικά συστατικά και κεριά για μεγάλη διάρκεια γυαλίσματος.

* Με το foamill® στιλβωτικό βαμβάκι απολαμβάνετε τέλειο γυάλισμα γα πολύ καιρό. Για
γυάλισμα χωρίς κόπο χρησιμοποιήστε σε συνδυασμό με το foamill® κρέμα για το
καθάρισμα ασημένιων, επάργυρων και ανοξείδωτων σκευών.
[περιεχόμενο 80gr]

[περιεχόμενο 200ml]
foamill® στιλβωτικό βαμβάκι για μπρούτζινα και χάλκινα σκεύη.
foamill® κρέμα για το καθάρισμα ασημένιων, επάργυρων και ανοξείδωτων
σκευών.
Γυαλίζει εύκολα και γρήγορα, χωρίς τρίψιμο ασημένια, ανοξείδωτα και επάργυρα
σκεύη ενώ αποφεύγετε το ενοχλητικό μαύρισμα των χεριών.
* Κατάλληλο για μεγάλα αντικείμενα.
[περιεχόμενο 200gr]

foamill® κρέμα για το καθάρισμα μπρούτζινων και χάλκινων σκευών.
Αποτελεί έναν εύκολο τρόπο καθαρισμού και γυαλίσματος των μπρούτζινων και
χάλκινων σκευών. Μ’ ένα απλό σαπούνισμα με την κρέμα foamill® έχετε ένα τέλειο
καθάρισμα από τα στίγματα και γυάλισμα, ενώ αποφεύγετε το ενοχλητικό μαύρισμα
των χεριών.
* Απλός τρόπος χρήσεως με εκπληκτικό αποτέλεσμα χωρίς τρίψιμο.

Εμποτισμένο βαμβάκι με ειδικά συστατικά και κεριά για μεγάλη διάρκεια γυαλίσματος.
Κατάλληλο και για αντικείμενα που δεν πρέπει να βραχούν.
* Το foamill® στιλβωτικό βαμβάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το bronzill
υφρό για το καθάρισμα μπρούτζινων σκευών, για ένα γρήγορο γυάλισμα με μεγάλη
διάρκεια.
[περιεχόμενο 80gr]
foamill® classic κρέμα για το γυάλισμα ασημένιων, επάργυρων σκευών και
χρωμίων.
Γυαλίζει μ’ ένα απλό τρίψιμο τα ασημένια σκεύη σας. Πολύ απλό στη χρήση και δε χρειάζεται
ξέπλυμα. Χάρη σε ειδικά κεριά δίνει ευγενές γυάλισμα, ενώ περιέχει παράγοντες προστασίας
από το γρήγορο μαύρισμα.
* Τέλειο και πολύ μεγάλης διάρκειας γυάλισμα. Κατάλληλο για όλα τα ασημένια και
επάργυρα αντικείμενα.

[περιεχόμενο 200gr]
[περιεχόμενο 220gr]
bronzill υγρό για το καθάρισμα μπρούτζινων σκευών.
Αφαιρεί τα στίγματα καταργώντας το κουραστικό τρίψιμο των άλλων στιλβωτικών.

foamill® classic κρέμα για το γυάλισμα μπρούτζινων και χάλκινων σκευών.

* Για μεγαλύτερη γυαλάδα και μακριά διάρκεια γυαλίσματος χρησιμοποιήστε το
bronzill σε συνδυασμό με το foamill στιλβωτικό βαμβάκι για μπρούτζινα και
χάλκινα σκεύη.

Γυαλίζει μ’ ένα απλό τρίψιμο τα μπρούτζινα και τα χάλκινα. Πολύ απλό στη χρήση και δε
χρειάζεται ξέπλυμα. Χάρη σε ειδικά κεριά δίνει ευγενές γυάλισμα, ενώ περιέχει παράγοντες
προστασίας από το γρήγορο μαύρισμα.

[περιεχόμενο 250ml]

jill υγρό για το καθάρισμα χρυσαφικών και πολύτιμων λίθων.
Καθαρίζει και ανανεώνει τέλεια χρυσαφικά και πολύτιμες πέτρες, με απλή εμβάπτιση
και χωρίς ξέπλυμα. Κατάλληλο και για το καθάρισμα των οπτικών γυαλιών.
* Απλός τρόπος χρήσεως με εκπληκτικό αποτέλεσμα, χωρίς τρίψιμο.
[περιεχόμενο 200ml]

* Τέλειο και πολύ μεγάλης διάρκειας γυάλισμα. Κατάλληλο για πόμολα, κουπαστές,
μπακίρια, ποδήλατα, μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, έπιπλα και όλα τα μπρούντζινα μέρη σε
σκάφη και θαλαμηγούς.
[περιεχόμενο 220gr]

Β. Διαλυτικά Αλάτων

Γ. Προϊόντα για την Περιποίηση της Κουζίνας

berill® ειδικό υγρό για το καθάρισμα του ατμοσίδερου από τα άλατα.
Η απόθεση των αλάτων προκαλεί ζημιά που συχνά δεν επιδιορθώνεται (τα άλατα
διαβρώνουν το μέταλλο με αποτέλεσμα να βραχυκυκλώνει το σίδερο). Το berill®
καθαρίζει από τα άλατα και ελευθερώνει τον ατμό, διατηρώντας το ατμοσίδερό σας
σαν καινούριο.

berill® ειδικό γαλάκτωμα για την κεραμική κουζίνα.
Καθαρίζει εύκολα και γρήγορα την υαλοκέραμη κουζίνα ενώ συγχρόνως χάρη στην παχύρρευστη
μορφή του, καλύπτει την επιφάνεια της κεραμικής πλάκας μ’ ένα προστατευτικό στρώμα/φιλμ,
προλαμβάνοντας φθορές και καψίματα. Το berill® προσφέρει πλήρη προστασία και
περιποίηση στην κεραμική κουζίνα, διατηρώντας την σε άριστη κατάσταση.

* Κατάλληλο και για πρέσες ατμού.
[περιεχόμενο 250ml]
[περιεχόμενο 250ml]

dill υγρό διαλυτικό αλάτων.
Διαλύει εντελώς με εύκολο και γρήγορο τρόπο τα άλατα που πιάνουν μηχανές καφέ
εσπρέσσο και φίλτρου οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, κεφαλές ντους,
κατσαρόλες, βραστήρες, τσαγιέρες, και γενικά τα δοχεία όπου θερμαίνεται ή
αποθηκεύεται νερό, χωρίς τρίψιμο και φθορά των συσκευών.
Το dill εξοικονομεί ενέργεια ενώ αυξάνει και τη διάρκεια ζωής των συσκευών
σας.

berill®-s ειδικό καθαριστικό γαλάκτωμα για την αφαίρεση των εξανθρακωμάτων
από τα στεφάνια της ηλεκτρικής κουζίνας και το φούρνο.
Καθαρίζει άριστα και με εκπληκτικά αποτελέσματα σε μερικά μόλις λεπτά. Το berill®-s με την
ισχυρή του δράση καθαρίζει χωρίς κόπο τη λερωμένη επιφάνεια μ’ ένα απλό τρίψιμο. Δεν
είναι καυστικό και δεν προσβάλλει το φούρνο.
* Κατάλληλο και για την πλάκα του ηλεκτρικού σίδερου.
[περιεχόμενο 250ml]

[περιεχόμενο 50οml]

berill® υγρό καθαριστικό για βρύσες.
Εξαφανίζει χωρίς κόπο και χωρίς τρίψιμο άλατα και σκουριές από βρύσες,
ανοξείδωτους νεροχύτες, πλακάκια και είδη υγιεινής από πορσελάνη.
*Κατάλληλο και για το καθάρισμα σκουριάς και των σημαδιών που αφήνουν οι
γλάστρες.

electroberill® ειδική πάστα για τη συντήρηση των ματιών της ηλεκτρικής κουζίνας.
Προσφέρει χωρίς κόπο προστασία από τη σκουριά ενώ αυξάνει την απόδοση της πλάκας.
[περιεχόμενο 40gr]

[περιεχόμενο 500ml]

Δ. Προϊόντα για την Αφαίρεση Λεκέδων από Υφάσματα
berill® έξυπνοι καθαριστές.
Αφαιρούν λεκέδες από ρούχα και υφάσματα. Όποιος και αν είναι ο λεκές που
θέλετε να εξαφανίσετε , στην ολοκληρωμένη σειρά των έξυπνων καθαριστών θα
βρείτε τον έξυπνο καθαριστή που χρειάζεστε.

berill® παχύρρευστο καθαριστικό για τα φίλτρα των απορροφητήρων και
τα λίπη στην κουζίνα.
Καθαρίζει εύκολα και γρήγορα από την κουζίνας σας λιπαρές επιφάνειες και καμένα
λίπη. Χάρη στην παχύρευστη σύνθεσή του παραμένει πάνω στις λερωμένες
επιφάνειες διαλύοντας αποτελεσματικά τα λίπη καθαρίζοντας σε βάθος.
* Αφαιρεί τα καμένα λίπη. Κατάλληλο για όλους τους απορροφητήρες αλλά και τα
πλακάκια και τους πάγκους της κουζίνας.
[περιεχόμενο 500ml]

Αποτελεσματικοί σε λεκέδες από:


σκουριά σε υφάσματα, μάρμαρα, δάπεδα



μελάνι από στυλό διαρκείας, μελάνι ταμπόν, μελάνι γραφομηχανής, σοκολάτα



κόκκινο κρασί, φρούτα, μαρμελάδα, χλόη, άρωμα




καφέ, τσάι, κόκα-κόλα, κακάο
βερνίκι παπουτσιών, γράσα, πίσσα, βερνίκι νυχιών, χρώματα
ζωγραφικής, λάδια, μαγιονέζα, σάλτσες
τσίχλες, κόλλες, ρετσίνες ,υπόλειμμα κόλλας από ετικέτες.
[περιεχόμενο 50ml – 50 gr]

Ε. Ειδικά Απορρυπαντικά και Ειδικά Προϊόντα
berill® καθαρίζει και γυαλίζει τις ανοξείδωτες επιφάνειες.
Προστατεύει και δίνει λάμψη που διαρκεί. Η πρωτότυπη και επαναστατική
σύνθεση του berill απομακρύνει γρήγορα και αποτελεσματικά σημάδια από λίπη,
δακτυλιές και άλατα χωρίς να χαράζει αποτρέποντας τη γρήγορη συσσώρευση
σκόνης.
Κατάλληλο για ανοξείδωτες συσκευές (ψυγεία, φούρνοι, απορροφητήρες), νεροχύτες,
ανοξείδωτα έπιπλα, κουπαστές, ανελκυστήρες και όλες τις ανοξείδωτες επιφάνειες
γυαλιστερές και ματ.
* Δε θέλει ξέπλυμα, ξαναδίνει λάμψη και γυαλάδα.
[περιεχόμενο 500ml]

berill® υγρό καθαρισμού για λευκά μάρμαρα και είδη
υγιενής.
Προσφέρει χωρίς κόπο και χωρίς τρίψιμο καθαριότητα σε βάθος. Το
berill® ξαναλευκαίνει τα γαριασμένα μάρμαρα χωρίς να τα χαράζει
και να τα φθείρει. Το berill® για μάρμαρα είναι κατάλληλο για
περβάζια παράθυρων και μπαλκονιών, σκαλοπάτια, πλακάκια
μπάνιου και δαπέδου, νιπτήρες και μπανιέρες.
Κατάλληλο για ΛΕΥΚΑ μάρμαρα και εμαγιέ.
*Δε συνίσταται για γυαλισμένα μάρμαρα. Χρησιμοποιήστε σε
συνδυασμό με το berill® balsamo για τέλειο γυάλισμα και
διατηρήστε τα λευκά σας μάρμαρα σε άριστη κατάσταση όσος
χρόνος και αν περάσει.
[περιεχόμενο 500ml και 1000ml]

berill® καθαριστικό για το φούρνο.
Καθαρίζει εύκολα , χωρίς κόπο, πολύ λερωμένους φούρνους, ψησταριές, σούβλες,
σχάρες, καμένα ανοξείδωτα σκεύη κουζίνας (κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά). Χάρη
στην ενισχυμένη του σύνθεση απομακρύνει και τα πιο επίμονα λίπη.
ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΡΥΟ ΦΟΥΡΝΟ.
Κατάλληλο για γκριλ και μπάρμπεκιου.

berill® balsamo σκόνη γυαλίσματος λευκών και έγχρωμων μαρμάρων.
Γυαλίζει οποιαδήποτε μαρμάρινη επιφάνεια και επαναφέρει τη χαμένη γυαλάδα στα μάρμαρα
που έχουν φθαρεί από όξινα υλικά (π.χ. λεμόνι) και την πάροδο του χρόνου όπως πάγκοι
κουζίνας, μπάνιου, κλπ.. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περβάζια παραθύρων και μπαλκονιών,
σκαλοπάτια, εισόδους, τοίχους, τραπέζια, αγάλματα, τζάκια και κάθε είδους μαρμάρινη
επιφάνεια, λευκή και χρωματιστή, που χρειάζεται γυάλισμα.
* Κατάλληλο για λευκά αλλά και έγχρωμα μάρμαρα. Για λευκά μάρμαρα σε συνδυασμό με
το berill υγρό καθαρισμού για ΛΕΥΚΑ μάρμαρα, δρα με εκπληκτικά αποτελέσματα στον
καθαρισμό και το γυάλισμα φθαρμένων μαρμάρων.

Χωρίς οσμές και αναθυμιάσεις.
[περιεχόμενο 500ml]

[περιεχόμενο 150gr]

foamill® b υγρό γενικού καθαρισμού που απορροφά κάθε δυσάρεστη
μυρωδιά.

berill® ειδικό λάδι για έπιπλα και για νημάτινες σκούπες με αντιστατική
δράση.

Το foamill® b, με την επαναστατική του σύνθεση δεν καλύπτει αλλά
ΑΠΟΡΡΟΦΑ αμέσως κάθε είδους δυσάρεστη οσμή εξαφανίζοντας την, ενώ
ταυτόχρονα καθαρίζει και γυαλίζει όλες τις επιφάνειες του σπιτιού. Δε χρειάζεται
ξέπλυμα και είναι κατάλληλο για όλους τους χώρους του σπιτιού (κουζίνα, μπάνιο),
κοινόχρηστους χώρους, αλλά και χώρους εστίασης, ξενοδοχεία και καταστήματα.
Απορροφά ακόμα και τις πολύ έντονες μυρωδιές, όπως μυρωδιές τηγανιτού,
κρεμμύδι, σκόρδο, κ.α., από κάδους απορριμμάτων και αποχετεύσεις, χαρίζοντας
παράλληλα και άρωμα φρεσκάδας.

Με διπλή δράση. Μαζεύει εύκολα και γρήγορα τη σκόνη, ενώ ταυτόχρονα την
εμποδίζει να ξανασυσσωρευθεί στις επιφάνειες χάρη στην αντιστατική του δράση
και προστατεύει από τα σημάδια της καθημερινής χρήσης, λεκέδες και θαμπάδες.
* Γυάλισμα μεγάλης διάρκειας. Κατάλληλο για έπιπλα, δερμάτινες και
συνθετικές ταπετσαρίες, παρκέτα διαρκείας, μωσαϊκά, ξύλινες επιφάνειες,
μάρμαρα και πλακάκια.

Κατάλληλο και για χώρους όπου φιλοξενούνται ζώα.

[περιεχόμενο 250ml]

* Συμπυκνωμένη φόρμουλα και κατοχυρωμένη πρωτότυπη σύνθεση.
[περιεχόμενο 1000ml]

foamill® γαλάκτωμα που κάνει τη σκουριά σίδερο.
berill® υγρό για το καθάρισμα των πολυελαίων.
Καθαρίζει εύκολα χωρίς ξέπλυμα και σκούπισμα τους πολυελαίους. Κατάλληλο για
όλα τα είδη πολυελαίων και φωτιστικών.
[περιεχόμενο 500ml]

Εξαφανίζει την παλιά σκουριά, σταματά την εμφάνιση νέας ενώ προστατεύει το
μέταλλο! Με επαναστατική σύνθεση απαραίτητο για κάγκελα, μεταλλικά έπιπλα
(όπως μεταλλικά ντουλάπια, έπιπλα κήπου), το αυτοκίνητο και γενικά οποιαδήποτε
σιδερένια επιφάνεια (όπως πόρτες, ψυγεία, πλυντήρια, κλπ) έχει σκουριάσει ή έχει
αρχίσει να σκουριάζει.
[περιεχόμενο 250ml]

berill® ειδικό σαμπουάν για τις πολυσκούπες.
Καθαρίζει αποτελεσματικά χαλιά και μοκέτες καθώς και υφάσματα επιπλώσεων.
Το σαμπουάν berill® δεν καθαρίζει απλώς από τη βρωμιά, αλλά «θωρακίζει» τις
ίνες από το γρήγορο ξαναλέκιασμα χάρη στην ειδική του σύνθεση ενώ χάρη
στον ελεγχόμενο χαμηλό αφρισμό του προστατεύει και την πολυσκούπα σας.
Με αντιστατική δράση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το πλύσιμο και το
γυάλισμα δαπέδων με πλακάκια, μάρμαρα ή μωσαϊκά, όποια σκούπα και αν
διαθέτετε.
* Κατάλληλο και για πλύσιμο στο χέρι.

[περιεχόμενο 500ml]

berill® υγρό καθαριστικό για τα κλιματιστικά.
Καθαρίζει εύκολα και αποτελεσματικά τα φίλτρα και το εσωτερικό των κλιματιστικών
συσκευών. Απομακρύνει λάδια, γράσα και ατμοσφαιρικούς ρύπους. Χαρίζει ευχάριστο
άρωμα.
[περιεχόμενο 500 ml]

ΣΤ. Πρόσθετα Πλυντηρίων
berill® υγρό απορρυπαντικό για πλυντήρια πιάτων.
foamill® graffity remover.
Δρα αποτελεσματικά και αφαιρεί κάθε είδους βάψιμο (σπρέι, μπογιά και
μαρκαδόρο) από μάρμαρο, μπετόν, τούβλο, πλακάκια, πέτρα, σοβά,
λακαρισμένες, γυάλινες και αλουμινένιες επιφάνειες. Απλό στη χρήση, άμεσο και
αποτελεσματικό επειδή χάρη στην παχύρρευστη μορφή του δε γλιστράει από την
επιφάνεια.
* Παχύρρευστη μορφή, αποτελεσματικότερη δράση.

Απομακρύνει αποτελεσματικά λίπη και ξεραμένες τροφές, χαρίζοντας αστραφτερή
λάμψη σε μαχαιροπήρουνα, ποτήρια και όλα τα σκεύη γενικά. Απομακρύνει
δύσκολους λεκέδες όπως κραγιόν και υπολείμματα από αφρό μπύρας.
Εμποδίζει το σχηματισμό απόθεσης αλάτων στο πλυντήριο πιάτων.
Κατάλληλο για όλα τα προγράμματα σύντομα και χαμηλής θερμοκρασίας.
Με φόρμουλα προστασίας για τα ποτήρια. Διαλύεται εύκολα - δρά αμέσως.
Δεν περιέχει χλώριο. Με ουδέτερο pH.

[περιεχόμενο 500ml]

Διαρκεί για 40 πλύσεις.
[περιεχόμενο 1000ml]

foamill® ειδικό γαλάκτωμα γυαλίσματος της βαφής του αυτοκινήτου με
κερί.
Καθαρίζει, γυαλίζει ενώ συγχρόνως συντηρεί και προστατεύει τη βαφή του
αυτοκινήτου. Το γυαλιστικό γαλάκτωμα foamill® δίνει μια ομοιόμορφη χωρίς
σκιές γυαλάδα και χαρίζει δυνατή λάμψη στο χρώμα του αυτοκινήτου σας.
Κατάλληλο για όλους τους τύπους χρωμάτων.

berill® gel, αποσκληρυντικό νερού για πλυντήρια ρούχων.
Διατηρεί το πλυντήριο σαν καινούριο και το προστατεύει από τα άλατα.
Προστατεύει κάδο, αντιστάσεις, φίλτρο και σωλήνες.
Χρησιμοποιώντας το berill® αυξάνεται η απόδοση του πλυντηρίου σας
και θα έχετε ρούχα μαλακά και αφράτα.
Κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων, όλα τα προγράμματα και
τις θερμοκρασίες πλύσης.

[περιεχόμενο 250ml]
[περιεχόμενο 1000 ml και 1500ml]

