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PCC Consumer Products Kosmet

O NAS
PCC Consumer Products Kosmet 
to jeden z  wiodących producentów 
chemii gospodarczej i  kosmetyków. 
Spółka istnieje na rynku od ponad 
20 lat. Jest częścią międzynarodowej 
Grupy Kapitałowej PCC SE – jednego 
z  największych producentów środ-
ków chemicznych w  Europie, która 
obecnie skupia pod swoimi skrzydła-
mi ponad 80 spółek, działających na 
czterech kontynentach, w 24 krajach 
świata – głównie w obszarach 3 dy-
wizji – chemii, energii i logistyki. 

Obecność w grupie zapewnia naszej 
firmie szereg wewnętrznych syner-
gii, jak integracja surowcowa, dostęp 
do najnowocześniejszych technologii 
oraz bogatego zaplecza badawczo-
‑rozwojowego, co jest fundamentem 
naszej przewagi konkurencyjnej. Fir-
ma stale inwestuje w rozwój swojego 
potencjału produkcyjnego oraz ba-
dawczo‑rozwojowego, aby podno-
sić jakość wyrobów oraz zwiększać 
efektywność działania, efektywność 
energetyczną i spełnianie wymogów 
ochrony środowiska oraz bezpieczeń-

stwa i  higieny pracy. Spółka podej-
muje dobrowolne inicjatywy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, a produk-
cja w  firmie prowadzona jest z  za-
chowaniem najwyższych, międzyna-
rodowych standardów jakościowych, 
takich jak GMP, BRC, ISO, AISE.

Producent innowacyjnej 
marki FLO

Spółka PCC Consumer Products Ko-
smet od wielu lat z  powodzeniem 
sprzedaje produkty pod marką Flo na 
rynkach międzynarodowych. Efektem 
dynamicznego rozwoju i zrozumienia 
potrzeb konsumenta jest prezento-
wana oferta nowoczesnych, innowa-
cyjnych produktów marki Flo, które 
charakteryzują się wysoką skutecz-
nością działania z zachowaniem dba-
łości o naturę. To istotne dla współ-
czesnych klientów, mających dużą 
świadomość ekologiczną i  wysokie 
wymagania względem używanych 
produktów. To uniwersalne produk-
ty tworzone przy użyciu naturalnych 
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olejków oraz ekstraktów z  owoców 
i  kwiatów. W  produkcji wykorzysty-
wane są łatwo biodegradowalne, 
skuteczne związki powierzchniowo 
czynne. Produkty marki FLO są deli-
katne dla skóry rąk nie zawierają fos-
foranów ani parabenów.

Produkty Flo łączą w  sobie nowo-
czesność, troskę o czystość w domu 
i  ochronę środowiska. Wyróżnia je 
bardzo wysoka jakość, wydajność 
i skuteczność użycia oraz piękny, na-
turalny zapach. 

Z dumą możemy powiedzieć, że jest 
to efekt naszej wizji, determinacji, 
pasji i dużego doświadczenia.

Doświadczony ekspert 
sektora private label
 
PCC Consumer Products Kosmet to 
jeden z głównych polskich producen-
tów sektora private label – w obsza-
rze chemii gospodarczej oraz kosme-
tyków. Działalność Spółki koncentruje 
się na produkcji wyrobów pod mar-
kami własnymi czołowych dyskon-

tów i sieci handlowych, a odbiorcami 
są największe sieci handlowe z rejo-
nu Europy Środkowo‑Wschodniej.

Zaufany wykonawca 
kontraktowy

Klienci PCC CP Kosmet to także glo-
balne koncerny, dla których wy-
twarzane są produkty w  ramach 
produkcji zleconej (tzw. contract 
manufacturing). Model ten jest for-
mą outsourcingu, która polega na 
zlecaniu produkcji znanych brandów 
firmie zewnętrznej.

Renomowany producent 
chemii profesjonalnej
 
Spółka od lat sukcesywnie rozwi-
ja również portfolio profesjonalnych 
środków przeznaczonych do użytku 
w  różnego rodzaju instytucjach pu-
blicznych. To również ceniony wy-
twórca profesjonalnych prepara-
tów stosowanych w  rolnictwie oraz 
w przemyśle spożywczym.
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marka Flo ‑ pasja i doświadczenie

Twój naturalny wybór...
Innowacyjne, nowoczesne produkty marki Flo łączą 
w sobie troskę o czystość w domu i ochronę środowiska. To 
uniwersalne produkty tworzone przy użyciu naturalnych 
olejków oraz ekstraktów z owoców i kwiatów, które 
wyróżnia bardzo wysoka wydajność i skuteczność użycia 
oraz piękny, naturalny zapach.

• Receptury z użyciem łatwo biodegradowalnych,  
skutecznych związków powierzchniowo czynnych

• Formulacje produktów wzbogacone o składniki aktywne  
m.in. olejki, ekstrakty oraz dodatki funkcyjne

• Produkty delikatne dla skóry rąk, testowane 
dermatologicznie zawierające starannie dobrane 
kompozycje zapachowe

• Produkty nie zawierają fosforanów i parabenów

• Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska – 
wykorzystujemy nowoczesne, proekologiczne technologie, 
które pozwalają na redukcję zużycia energii i zwiększenie 
efektywności ekonomicznej (system ISO 50001)

• Produkcja z uwzględnieniem wspomagania ochrony 
środowiska oraz zapobiegania zanieczyszczeniom zgodnie 
z ISO 14001

• Wykorzystanie własnej instalacji uzdatniania wody 
dla najwyższych standardów higieny podczas produkcji

• Ponad 20 lat doświadczenia w rozwoju i produkcji 
najwyższej jakości chemii gospodarczej i kosmetyków

PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET SP ZOO
has been granted a

Gold Recognition Level
Based on their EcoVadis CSR rating 

May 2018

Valid until : May 2019

A.I.S.E

RSPO

BS OHSAS 18001

GMP

ISO 50001

BRC IFS

ISO 9001

EcoVadis

ISO 14001
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Flo Baby

Dane logistyczne: 6/15/6/540

usuwa trudne plamy

liczba prań: 11

delikatny i bezpieczny

bez fosforanów 
i barwników

hipoalergiczny, 
przebadany dermatologicznie

Kod produktu

FLO BABY
Płyn do prania ubranek dziecięcych
•  1 litr 

Flo Baby to linia 
hipoalergicznych 
produktów, które 
mogą być stosowane 
już od pierwszych 
dni życia dziecka. 
Płyn do prania bielizny 
niemowlęcej delikatnie, 
ale skutecznie usuwa 
nawet najtrudniejsze 
plamy, a jednocześnie 
jest łagodny dla skóry 
dziecka. Koncentrat 
do płukania sprawia, 
że tkaniny stają się 
miękkie i delikatne 
w dotyku. Płyn do mycia 
akcesoriów dziecięcych 
dzięki innowacyjnej 
formule myjącej 
skutecznie usuwa 
wszelkie zabrudzenia 
po mleku, sokach, 
kaszkach i deserach. 
Produkty nie zawierają 
barwników, fosforanów 
ani parabenów. 
Przebadane 
dermatologicznie.
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Dane logistyczne: 8/14/6/672 Dane logistyczne: 10/16/7/1120

miękkie tkaniny

liczba płukań: 16

usuwa
zabrudzenia

hipoalergiczny, 
przebadany 
dermatologicznie

innowacyjna 
formuła

subtelny zapach
łatwo
się spłukuje

delikatny 
i bezpieczny

neutralne pH

Kod produktu Kod produktu

FLO BABY FLO BABY
Płyn do płukania ubranek 
dziecięcych 
• 1 litr

Płyn do mycia butelek, 
smoczków i naczyń  
• 500 ml



8

płyny do prania

Dane logistyczne: 1 litr  - 6/15/5/540
 2 litry - 4/14/5/280

ochrona koloru

liczba prań:
1L — 20
2L — 40

delikatny dla tkaniny

zawiera ekstrakt  
z bawełny

wydajny

Delikatny dla tkanin, 
skuteczny w działaniu 
płyn do prania tkanin. 
Specjalna technologia 
ochrony koloru sprawia, 
że ciemne i kolorowe 
ubrania dłużej zachowują 
intensywny blask i nie 
blakną. Zawiera ekstrakt 
z bawełny. Tkaniny 
są miękkie w dotyku, 
a cytrusowo‑kwiatowy 
zapach pozostawia 
przyjemny efekt 
świeżości. Niezwykle 
wydajny, skuteczny już 
w niskich temperaturach, 
odpowiedni do prania 
ręcznego oraz w pralkach 
automatycznych.

1 litr - Kod produktu 2 litry - Kod produktu

FLO COLOR
Płyn do prania  
tkanin kolorowych
• 1 litr
• 2 litry
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Dane logistyczne: 1 litr  - 6/15/5/540
 2 litry - 4/14/5/280

Dane logistyczne: 1 litr  - 6/15/5/540
 2 litry - 4/14/5/280

do jedwabiu

liczba prań:
1L — 20
2L — 40

zapobiega 
blaknięciu 
czerni

liczba prań:
1L — 20
2L — 40

delikatny  
dla tkaniny

delikatny  
dla tkaniny

zawiera ekstrakt 
z bawełny

zawiera ekstrakt 
z bawełny

do wełny

wydajny

2 litry - Kod produktu 2 litry - Kod produktu1 litr - Kod produktu 1 litr - Kod produktu

FLO DELICATE FLO BLACK
Płyn do prania tkanin 
delikatnych 
• 1 litr 
• 2 litry

Płyn do prania tkanin 
czarnych 
• 1 litr 
• 2 litry
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żele do prania

Dane logistyczne:  
4/14/5/280

Dane logistyczne:  
4/14/5/280

Dane logistyczne:  
4/14/5/280

Dane logistyczne:  
4/14/5/280

idealnie 
czyste

 pranie

liczba  
prań: 

33

liczba  
prań: 

40

enzymy  
skutecznie 
usuwające

 plamy

miękkie  
tkaniny

ochrona 
włókien

 przed  
niszczeniem 

perfekcyjna  
biel

chroni biel  
i kolor

piękny  
zapach

długotrwała
świeżość
 i zapach 

Żele do prania Flo 
Hybrid to unikalne 
połączenie substancji 
zmiękczających 
i enzymów, które 
powoduje, że pranie 
jest miękkie i idealnie 
czyste. Zapewnia 
ochronę włókna oraz 
koloru, dzięki czemu 
tkaniny pozostają 
jak nowe. Nadaje 
tkaninom delikatność 
i świeży, długotrwały 
kwiatowy zapach. 
Odpowiedni do prania 
ręcznego i w pralkach 
automatycznych.

Żel Flo Premium 
z nową formułą
piorącą  doskonale 
pierze i pozwala  
zachować  kolor 
pranych  tkanin. 
Zawiera unikatowy 
zestaw enzymów 
Enzyme Hybrid, który 
usuwa zabrudzenia 
nieosiągalne dla 
standardowych 
produktów. Pomimo 
siły  prania pozostaje 
delikatny dla tkanin. 
Nadaje tkaninom 
świeży  zapach.

Kod produktu Kod produktu Kod produktu Kod produktu

FLO HYBRID  
WHITE

FLO HYBRID  
COLOR

FLO  
PREMIUM  
WHITE

FLO  
PREMIUM  
COLOR

Żel do prania 
• 2 litry

Żel do prania 
• 2 litry

Żel do prania 
• 2 litry

Żel do prania 
• 2 litry
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odplamiacze
Odplamiacz OXY 
POWER dzięki sile 
aktywnego tlenu 
doskonale usuwa plamy 
z tkanin. Skuteczny, 
a zarazem delikatny 
w działaniu, jest 
odpowiedni także do 
wełny i delikatnych 
kolorowych tkanin. 
Nadaje się do prania w 
pralce automatycznej 
oraz do stosowania 
bezpośrednio na plamy. 
Nie zawiera chloru ani 
fosforanów. 

Dane logistyczne: 4/19/4/304Dane logistyczne: 4/19/4/304

ochrona koloruperfekcyjna 
biel

delikatny  
dla tkaniny

delikatny  
dla tkaniny

usuwa  
uporczywe  
plamy

usuwa  
uporczywe  
plamy

funkcjonalny 
dozownik

funkcjonalny 
dozownik

Kod produktuKod produktu

FLO OXY POWERFLO OXY POWER
Odplamiacz do tkanin 
kolorowych 
• 1,5 litra

Odplamiacz do tkanin 
białych 
• 1,5 litra
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płyny 
do płukaniaPłyn do płukania 

tkanin Flo Pure głęboko 
wnika w strukturę 
materiału na długo 
pozostawiając w nim 
przyjemny, delikatny 
zapach z nutami 
owoców i kwiatów. 
Zawiera składniki 
ułatwiające prasowanie 
Easy Iron oraz 
skutecznie zapobiega 
elektryzowaniu się 
tkanin. Daje długotrwałe 
uczucie miękkości 
i świeżości.

Dane logistyczne: 1 litr  - 8/14/6/672
 2 litry - 4/14/5/280

świeży 
zapach

delikatny 
zapach

miękkie  
tkaniny

miękkie  
tkaniny

efekt  
antystatyczny

efekt  
antystatyczny

łatwe  
prasowanie

łatwe  
prasowanie

1 litr - Kod produktu 1 litr - Kod produktu

FLO PURE  
PROVENCE

FLO PURE  
SENSITIVE

Płyn do płukania tkanin
• 1 litr 
• 2 litry

Płyn do płukania tkanin 
• 1 litr 
• 2 litry

2 litry - Kod produktu2 litry - Kod produktu

Dane logistyczne: 1 litr  - 8/14/6/672
 2 litry - 4/14/5/280
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Dane logistyczne: 1 litr  - 8/14/6/672
 2 litry - 4/14/5/280

świeży 
zapach

zapach
natury

miękkie  
tkaniny

miękkie  
tkaniny

efekt  
antystatyczny

efekt  
antystatyczny

łatwe  
prasowanie

łatwe  
prasowanie

1 litr - Kod produktu

FLO PURE  
NATURE

FLO PURE  
BREEZE

Płyn do płukania tkanin 
• 1 litr 
• 2 litry

Płyn do płukania tkanin 
• 1 litr 
• 2 litry

1 litr - Kod produktu 2 litry - Kod produktu 2 litry - Kod produktu

Dane logistyczne: 1 litr  - 8/14/6/672
 2 litry - 4/14/5/280
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koncentraty
do płukania

Dane logistyczne: 8/14/6/672 Dane logistyczne: 8/14/6/672

luksusowy 
zapach perfum

12 tygodni 
świeżości

miękkie 
tkaniny 

efekt 
antystatyczny 

łatwe 
prasowanie

Kod produktu Kod produktu

FLO CYKLAMEN FLO TUBEROZA
Koncentrat do płukania 
tkanin Pure Perfume 
• 1 litr

Koncentrat do płukania  
tkanin Pure Perfume 
• 1 litr

Koncentrat do płukania 
tkanin Pure Perfume 
nadaje ubraniom 
przyjemny, trwały 
i wyrazisty zapach 
perfum. Formuła Aroma 
Caps zapewnia tkaninom 
12 tygodni świeżości, 
a system Easy Iron 
sprawia, że prasowanie 
staje się łatwiejsze. 
Płyn zapobiega 
elektryzowaniu tkanin 
oraz pozostawia 
je miękkie i przyjemne 
w dotyku. Dostępny 
w czterech oryginalnych 
wariantach zapachowych 
skomponowanych 
przez ekspertów 
domów perfumeryjnych.
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FLO PACZULA

luksusowy 
zapach perfum

12 tygodni 
świeżości

miękkie 
tkaniny 

efekt 
antystatyczny 

łatwe 
prasowanie

Dane logistyczne: 8/14/6/672 Dane logistyczne: 8/14/6/672Dane logistyczne: 8/14/6/672

Kod produktu Kod produktuKod produktu

FLO GARDENIA FLO ORCHIDEA
Koncentrat do płukania 
tkanin Pure Perfume 
• 1 litr

Koncentrat do płukania 
tkanin Pure Perfume 
• 1 litr

Koncentrat do płukania 
tkanin Pure Perfume 
• 1 litr
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płyny do mycia naczyń
Skoncentrowany, 
niezwykle wydajny 
płyn do mycia naczyń 
idealnie usuwa tłuszcz 
i inne zabrudzenia. 
Aktywna piana ułatwia 
skuteczne usuwanie 
brudu. Łagodny dla skóry 
dłoni. Zawartość olejków 
owocowych i ich zapach 
sprawia, że codzienne 
mycie naczyń staje się 
czystą przyjemnością. 

Dane logistyczne:  
500 ml - 10/16/7/1120 
1 litr     - 8/13/5/520

Dane logistyczne:  
500 ml - 10/16/7/1120 
1 litr     - 8/13/5/520

Dane logistyczne:  
450 ml - 10/16/7/1120 
1 litr     - 8/13/5/520

ekstra 
koncentrat

idealnie usuwa 
tłuszcz

zawiera olejki 
owocowe

delikatny  
dla dłoni

500 ml - Kod produktu 500 ml - Kod produktu500 ml - Kod produktu

1 litr - Kod produktu 1 litr - Kod produktu1 litr - Kod produktu

FLO GREEN APPLE FLO LEMON & MINT FLO RED FRUIT
Płyn do mycia naczyń
• 500 ml
• 1 litr

Płyn do mycia naczyń
• 500 ml
• 1 litr

Balsam do mycia naczyń 
• 500 ml
• 1 litr
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balsamy do mycia naczyń
Skoncentrowany, 
niezwykle wydajny 
balsam do mycia 
naczyń idealnie 
usuwa tłuszcz i inne 
zabrudzenia. Aktywna 
piana ułatwia skuteczne 
usuwanie brudu. 
Wyjątkowo łagodny dla 
skóry dłoni. Zawiera 
Panthenol oraz olejki 
owocowe. Delikatny 
owocowo‑kwiatowy 
zapach sprawia, że 
codzienne mycie 
naczyń staje się czystą 
przyjemnością. 

Dane logistyczne:  
500 ml - 10/16/7/1120 
1 litr     - 8/13/5/520

Dane logistyczne:  
500 ml - 10/16/7/1120 
1 litr     - 8/13/5/520

Dane logistyczne:  
450 ml - 10/16/7/1120 
1 litr     - 8/13/5/520

zawiera  
Panthenol

idealnie usuwa 
tłuszcz

zawiera olejki 
owocowe

delikatny  
dla dłoni

500 ml - Kod produktu 500 ml - Kod produktu 500 ml - Kod produktu

1 litr - Kod produktu 1 litr - Kod produktu 1 litr - Kod produktu

FLO ALOE VERA FLO ARGAN OIL FLO RUMIANEK
Balsam do mycia naczyń 
• 500 ml
• 1 litr

Balsam do mycia naczyń 
• 500 ml
• 1 litr

Balsam do mycia naczyń 
• 500 ml
• 1 litr
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produkty
do zmywarek

Dane logistyczne: 14/9/6/756

idealnie usuwa tłuszcz

nadaje połysk

chroni szkło przed osadem

przyjemny zapach

Flo żel do zmywarki 
to doskonała alternatywa 
dla kapsułek. Żelowa 
konsystencja szybko się 
rozpuszcza, a wyjątkowo 
skuteczna formuła 
Multifunctional 
‑ skutecznie czyści 
usuwając nawet 
zaschnięty tłuszcz 
i trudne zabrudzenia.  
Nabłyszcza naczynia, 
nadaje połysk 
oraz chroni szkło 
przed korozją. Żelowa 
konsystencja szybko się 
rozpuszcza działając już 
w niskich temperaturach. 
Neutralizuje 
nieprzyjemne zapachy, 
pozostawiając świeżą 
woń czystości. 
Dodatkowa funkcja 
zmiękczania wody chroni 
naczynia przed 
powstawaniem osadów 
z kamienia i zaciekami. 
Nie zawiera fosforanów 
‑ Phoshpate free. FLO ŻEL DO MYCIA NACZYŃ 

W ZMYWARKACH
750 ml

Kod produktu
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idealny połysk idealnie
usuwa tłuszcz

eliminuje zacieki

neutralizuje
nieprzyjemne 
zapachy

zapobiega 
powstawaniu 
osadu

czyści trudno 
dostępne 
miejsca

przyspiesza 
wysychanie

zwiększa 
sprawność 
i żywotność
zmywarki

Płyn nabłyszczający 
Flo, przeznaczony 
jest do płukania 
i nabłyszczania naczyń 
w zmywarkach. Składniki 
płynu sprawiają, że szkło 
oraz naczynia wysychają 
bez plam i zacieków 
oraz pozostają idealnie 
lśniące.

Płyn do czyszczenia 
zmywarki Flo, 
idealnie usuwa tłuszcz, 
brud i osad z trudno 
dostępnych miejsc 
w zmywarce. Regularne 
stosowanie płynu 
zwiększa sprawność 
i żywotność zmywarki 
oraz zapewnia higienę 
mycia naczyń. Specjalnie 
dobrane składniki 
produktu neutralizują 
nieprzyjemne zapachy 
pozostawiając 
długotrwały zapach 
czystości.

Dane logistyczne: 6/24/4/576 Dane logistyczne: 15/14/9/1890
800 ml 250 ml

FLO
PŁYN NABŁYSZCZAJĄCY
DO ZMYWAREK

FLO
PŁYN DO CZYSZCZENIA 
ZMYWAREK

Kod produktu Kod produktu
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płyny uniwersalne
Wyjątkowa formuła 
płynu uniwersalnego 
FLO skutecznie czyści 
wszystkie powierzchnie 
zmywalne. Delikatnie je 
pielęgnuje pozostawiając 
bez smug i zabrudzeń. 
Wspaniały, aromatyczny 
i długotrwały zapach 
pozwala cieszyć się 
czystością i świeżością. 

Dane logistyczne: 
9/14/5/630

Dane logistyczne: 
9/14/5/630

Dane logistyczne: 
9/14/5/630

długotrwały 
zapach

długotrwały 
zapach

długotrwały 
zapach

delikatna  
pielęgnacja

delikatna  
pielęgnacja

delikatna  
pielęgnacja

brak 
smug

brak 
smug

brak 
smug

extra  
skuteczny

extra  
skuteczny

extra  
skuteczny

Kod produktuKod produktuKod produktu

FLO 
ALPEJSKA 
ŁĄKA

FLO  
MAJOWY  
BEZ

FLO  
PERŁA  
MARSYLII

Płyn uniwersalny 
• 1 litr

Płyn uniwersalny 
• 1 litr

Płyn uniwersalny 
• 1 litr
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Dane logistyczne: 
9/14/5/630

Dane logistyczne: 
9/14/5/630

Dane logistyczne: 
9/14/5/630

długotrwały 
zapach

długotrwały 
zapach

długotrwały 
zapach

delikatna  
pielęgnacja

delikatna  
pielęgnacja

delikatna  
pielęgnacja

brak 
smug

brak 
smug

brak 
smug

extra  
skuteczny

extra  
skuteczny

extra  
skuteczny

Kod produktuKod produktu Kod produktu

FLO 
TROPIKALNY 
EUKALIPTUS

FLO  
KONWALIOWY 
ZAKĄTEK

FLO  
HISZPAŃSKIE 
POMELO

Płyn uniwersalny 
• 1 litr

Płyn uniwersalny 
• 1 litr

Płyn uniwersalny 
• 1 litr
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płyny uniwersalne
Wyjątkowa formuła 
płynu uniwersalnego 
FLO skutecznie czyści 
wszystkie powierzchnie 
zmywalne. Delikatnie je 
pielęgnuje pozostawiając 
bez smug i zabrudzeń. 
Wspaniały, aromatyczny 
i długotrwały zapach 
pozwala cieszyć się 
czystością i świeżością. 

długotrwały 
zapach

delikatna  
pielęgnacja

brak 
smug

extra  
skuteczny

Dane logistyczne: 
38/3/114

Kod produktu

FLO 
TROPIKALNY 
EUKALIPTUS
Płyn uniwersalny 
• 5 litrów

Dane logistyczne: 
38/3/114

Kod produktu

FLO  
PERŁA  
MARSYLII
Płyn uniwersalny 
• 5 litrów

Dane logistyczne: 
38/3/114

Dane logistyczne: 
38/3/114

Kod produktu Kod produktu

FLO 
ALPEJSKA 
ŁĄKA

FLO 
HISZPAŃSKIE
POMELO

Płyn uniwersalny 
• 5 litrów

Płyn uniwersalny 
• 5 litrów
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płyny do mycia szyb i luster

FLO 
Z ALKOHOLEM
Płyn do mycia szyb 
i luster 
• 500 ml

FLO Z OCTEM 
OWOCOWYM
Płyn do mycia szyb 
i luster 
• 500 ml

FLO 
Z NANOCZĄSTECZKAMI
Płyn do mycia szyb 
i luster 
• 500 ml

Dane logistyczne: 
14/12/5/840

Dane logistyczne: 
14/12/5/840

Dane logistyczne: 
14/12/5/840

idealny 
połysk 
bez smug

idealny 
połysk 
bez smug

idealny 
połysk 
bez smug

jabłkowy  
zapach

cytrusowy  
zapach

świeży
zapach

długotrwały 
efekt 
świeżości

długotrwały 
efekt 
świeżości

długotrwały 
efekt 
świeżości

nowoczesna 
formuła

nowoczesna 
formuła

nowoczesna 
formuła

Kod produktuKod produktuKod produktu

Nowoczesna formuła 
płynów do mycia szyb 
i luster Flo z alkoholem, 
octem owocowym 
lub nanocząsteczkami 
gwarantuje czystość 
i lśniące powierzchnie 
bez smug. Nadają trwały 
połysk, przyspieszają 
wysychanie czyszczonej 
powierzchni. Pozostawia 
przyjemny, świeży 
zapach.
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mycie specjalistyczne
kuchnia i łazienkaFlo Kitchen Cleaner 

to wygodny w użyciu 
spray przeznaczony do 
czyszczenia powierzchni 
zmywalnych w kuchni. 
Dzięki specjalnej formule 
PRO ACTIVE FOAM 
płyn skutecznie usuwa 
uporczywy tłuszcz 
i brud, bez smug oraz 
zarysowań. Przeznaczony 
jest do czyszczenia 
szkła, ceramiki i stali 
nierdzewnej. Nie 
pozostawia smug na 
czyszczonej powierzchni. 
Posiada przyjemny, 
odświeżający, cytrusowy 
zapach.

Flo Bathroom Cleaner 
to wygodny w użyciu 
spray przeznaczony do 
czyszczenia powierzchni 
zmywalnych w łazience. 
Dzięki specjalnej formule 
PRO ACTIVE FOAM 
płyn skutecznie usuwa 
kamień oraz osady 
z mydła. Przeznaczony 
jest do czyszczenia 
armatury łazienkowej, 
kabin prysznicowych, 
wanien i baterii ze 
stali nierdzewnej. Nie 
pozostawia smug. 
Nadaje powierzchniom 
przyjemny, odświeżający, 
cytrusowy zapach.

Dane logistyczne:  
10/13/5/650

cytrusowy  
zapach

usuwa tłuszcz 
 i brud

do szkła,  
ceramiki  

i stali

nie pozostawia  
smug

Kod produktu

FLO KITCHEN  
CLEANER
Płyn do czyszczenia  
kuchni 
• 750 ml

Dane logistyczne:  
10/13/5/650

cytrusowy  
zapach

usuwa kamień  
i osad z mydła

wygodny  
w użyciu

nie pozostawia  
smug

Kod produktu

FLO BATHROOM  
CLEANER
Płyn do czyszczenia  
łazienki 
• 750 ml
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Żele do WC
Flo żel do WC zapewnia 
toalecie idealną 
czystość i świeżość. 
Żel skutecznie czyści 
i wybiela toaletę. Gęsta 
konsystencja żelu ułatwia 
precyzyjne dozowanie 
i dotarcie do trudno 
dostępnych miejsc. 
Żel utrzymuje się na 
czyszczonej powierzchni 
pozostawiając świeży 
zapach czystości.

Płyn do czyszczenia  
łazienki 
• 750 ml

Dane logistyczne:  
9/15/5/675

Kod produktu

FLO WC ŻEL  
BREEZE
Żel do WC
• 1 litr

Dane logistyczne:  
9/15/5/675

Dane logistyczne:  
9/15/5/675

konsystencja  
żelu

konsystencja  
żelu

konsystencja  
żelu

świeży,  
cytrusowy  
zapach

świeży,  
morski  
zapach

czyści  
i wybiela

czyści  
i wybiela

czyści  
i wybiela

Kod produktu Kod produktu

FLO WC ŻEL  
CITRUS

FLO WC ŻEL  
FOREST

Żel do WC 
• 1 litr

Żel do WC 
• 1 litr

świeży,  
leśny  
zapach
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