
HOME CARE
SYSTEM 



НАТУРАЛЬНІ ДІЄВІ
ЗАСОБИ ДЛЯ
ДОГЛЯДУ ЗА

ОСЕЛЕЮ



Для дому

Для прання

Для прибирання

Для миття посуду

Очищення на всіх рівнях



РЕАЛЬНА ДІЯ

ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦІЯ
АКТИВІВ ПРИРОДНОГО
ПОХОДЖЕННЯ

АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ
ДОГЛЯД

ВИСОКА 
КОНЦЕНТРАЦІЯ ПАР 

БЕЗ АРОМАТИЗАТОРІВ

HOME CARE SYSTEM



Містить природний антибактеріальний комплекс
Ефективно та швидко розчиняє жир навіть у холодній воді
Видаляє всі види забруднень і знищує патогенні бактерії
Підходить для миття дитячого посуду
Завдяки вмісту органічного гліцерину доглядає за шкірою рук
Швидко та повністю змивається, не залишаючи розводів
У складі лише натуральні компоненти рослинного та мінерального
походження
Концентрована формула

500 ml 123.00

ЕСО
ЗАСІБ

ДЛЯ МИТТЯ
ПОСУДУ

НАТУРАЛЬНИЙ

з екстрактом червоного 
грейпфрута та граната



ЕСО
МОЛОЧКО

Містить природний антибактеріальний комплекс
Ефективно усуває стійкі кухонні забруднення, жир, іржу, вапняний та
мильний наліт
Безпечний для всіх вологостійких поверхонь, зокрема
склокерамічних
Підходить для очищення кухонної побутової техніки, кастрюль тощо
Не залишає розводів

500 ml 147.00

ДЛЯ ЧИЩЕННЯ

НАТУРАЛЬНЕ

на основі натурального
каоліну та мармурової пудри



ЕСО
ЗАСІБ

Ефективно видаляє водний камінь, іржу, вапняний наліт, мило,
жирні плями тощо
Безпечний для всіх видів вологостійких поверхонь, зокрема
акрилових і хромованих
Створює ефект полірування полірування

ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ
ВАННОЇ
КІМНАТИ

500 ml з кришкою 

500 ml з розпилювачем 

177.00
213.00

НАТУРАЛЬНИЙ

на основі фруктових кислот



ЕСО
ЗАСІБ

100% натуральний засіб легко видаляє забруднення, надає
блиску та не залишає розводів
Підходить для миття будь-яких скляних, дзеркальних і
склокерамічних поверхонь, а також для вікон автомобіля
Висока концентрація харчового спирту у складі забезпечує
високу ефективність засобу та швидкий результат без зусиль
Не містить ПАР, тому засіб можна застосовувати з серветкою із
мікрофібри
Засіб не потребує змивання та цілком безпечний для здоров’я.

ДЛЯ МИТТЯ
СКЛА

500 ml з кришкою 160.00

НАТУРАЛЬНИЙ

з рослинним спиртом



Усуває складні застарілі забруднення і плями різного походження:
жирові, білкові, пігментні, харчові та змішаного типу
Підходить для білих і кольорових речей та різних типів тканин:
бавовняних, лляних, віскозних, синтетичних і змішаних
Зберігає яскравий колір та форму речей
Формула з ензимами підвищує ефективність пральних засобів

ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ
ПЛЯМ РІЗНОГО
ПОХОДЖЕННЯ

ЕСО
КОНЦЕНТРАТ

250 ml 166.00

НАТУРАЛЬНИЙ

миттєва дія ензимів від 
30 °C до 40 °C



ЕСО
СПРЕЙ

Натуральна формула
Підвищує якість прання
Ефективний проти застарілих плям
Гігієна та неперевершена швидка дія

ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ
ЗАСТАРІЛИХ
ПЛЯМ 

200 ml 152.00

НАТУРАЛЬНИЙ

на основі інноваційного 
концентрату олії апельсина



ЕСО
КОНЦЕНТРАТ

Відбілює та усуває сірий наліт на білих речах
Виводить плями пігментного походження та іржу
Чинить антибактеріальну й протигрибкову дію
Знищує неприємні запахи
Забезпечує захист волокон тканин, запобігає кошлатанню і
розтягуванню речей
Підвищує ефективність пральних засобів

ДЛЯ 
ВІДБІЛЮВАННЯ

250 ml 252.00

НАТУРАЛЬНИЙ
КИСНЕВМІСНИЙ

миттєва дія 
активного кисню від 20 °C



ЕСО
ПОРОШОК

Ефективний та безпечний засіб для прання білих і кольорових речей з
тканин усіх типів, крім вовни й шовку
Добре відбілює і виводить плями пігментного походження завдяки
активному кисню
Чинить антибактеріальну та антигрибкову дію
Не руйнує структуру волокон тканин і зберігає яскравий колір речей
Захищає пральну машину від утворення вапняного нальоту 
Видаляє всі види забруднень і знищує патогенні бактерії

ДЛЯ ПРАННЯ БІЛИХ
ТА КОЛЬОРОВИХ РЕЧЕЙ

1000 g

120 g

282.00
44.00

НАТУРАЛЬНИЙ КОНЦЕНТРАТ



ЕСО
ПОРОШОК

Підходить для прання дитячих речей з перших днів життя
Виводить плями пігментного походження
Чинить антибактеріальну дію завдяки активному кисню
Має дезодоруючий ефект, знищує неприємні запахи
Усуває сірий наліт на білих речах та зберігає яскравість кольорів
Видаляє всі види забруднень і знищує патогенні бактерії
Без запаху

ДЛЯ ПРАННЯ ДИТЯЧИХ 
БІЛИХ ТА КОЛЬОРОВИХ РЕЧЕЙ

1000 g

120 g

269.00
44.00

НАТУРАЛЬНИЙ КОНЦЕНТРАТ



ЕСО
КОНЦЕНТРАТ

Дбайливо доглядає за виробами з делікатних тканин: вовни,
шовку, бавовни, змішаних тканин із вмістом натуральних
волокон, трикотажу тощо
Забезпечує захист волокон тканин, запобігає кошлатанню,
розтягуванню речей та зміні кольору
Чудово розчиняється у воді й повністю виполіскується з
волокон тканини
Підходить для машинного та ручного прання

ДЛЯ ПРАННЯ
ВОВНИ, ШОВКУ
ТА ДЕЛІКАТНИХ
ТКАНИН

1000 ml 299.00

НАТУРАЛЬНИЙ
РІДКИЙ

на основі органічного 
гліцерину та ланоліну



ЕСО
ЗАСІБ

Для щоденного прання білих і кольорових речей з тканин усіх типів
при низьких температурах води
Запобігає пошкодженню тканин і передчасному зношуванню речей
Відмінно пере при низьких температурах від 15 до 40 °С
Швидко розчиняється та повністю виполіскується
Підходить для машинного й ручного прання

COOL ДЛЯ
ШВИДКОГО
ПРАННЯ В
ХОЛОДНІЙ ВОДІ

1000 ml 303.00

НАТУРАЛЬНИЙ

на основі олійних ПАР
природного походження



ЕСО
МИЛО

Чинить антибактеріальну та протимікробну дію завдяки ефірній олії
апельсина й бергамоту
Нейтралізує неприємні запахи
Заспокоює, зволожує та пом`якшує шкіру рук
Пришвидшує регенерацію і відновлення клітин шкіри
Не пошкоджує захисний бар‘єр шкіри навіть при частому митті рук
Підходить для чутливої шкіри, а також дитячої
Дерматологічно протестоване

ОЛИВКОВО-
ЛАНОЛІНОВЕ

500 ml216.00

НАТУРАЛЬНЕ
РІДКЕ

на основі алантоїну 
та пантенолу



ЕСО
МИЛО

Чинить антибактеріальну та протимікробну дію завдяки ефірній олії
апельсина й бергамоту
Нейтралізує неприємні запахи
Заспокоює, зволожує та пом`якшує шкіру рук
Пришвидшує регенерацію і відновлення клітин шкіри
Не пошкоджує захисний бар‘єр шкіри навіть при частому митті рук
Підходить для чутливої шкіри, а також дитячої
Дерматологічно протестоване

ОЛИВКОВО-
ЛАНОЛІНОВЕ

300 ml154.00

НАТУРАЛЬНЕ
РІДКЕ

на основі алантоїну 
та пантенолу



ЕСО
ЗАСІБ

Легко та ефективно відчищає жир і нагар
Знежирює завдяки дії ефірної олії апельсина
Знищує мікроби
Працює у холодній воді
Усуває неприємні запахи
Має екологічно безпечну формулу
З цитрусовим запахом

ДЛЯ
ЗНЕЖИРЕННЯ
ТА ВИДАЛЕННЯ
НАГАРУ

250 ml140.00

УНІВЕРСАЛЬНИЙ

D-лімонен



ЕСО
ЗАСІБ

Антибактеріальний комплекс гідролату лайма й екстрактів
червоного грейпфрута і граната
Легко змиває бруд і небезпечні бактерії
Повністю змивається водою

ДЛЯ МИТТЯ
ОВОЧІВ 
І ФРУКТІВ

200 ml 97.00

НАТУРАЛЬНИЙ

на основі органічних 
кислот та гідролату лайма



ЕСО
СІЛЬ

Ефективно пом’якшує жорстку воду
Посилює дію засобу для миття посуду
Запобігає забрудненню, подовжує термін служби посудомийних
машин

ДЛЯ
ПОСУДОМИЙНОЇ
МАШИНИ

 1000 g 83.00

НАТУРАЛЬНА ВИСОКОГО 
ОЧИЩЕННЯ



ЕСО
ЗАСІБ

Натуральний концентрований засіб, розроблений лише на сировині
рослинного й мінерального походження 
Видаляє стійкі забруднення та жир
Швидко розчиняється й повністю виполіскується
Попереджує утворення розводів і білих плям на посуді

ПОРОШОК ДЛЯ
МИТТЯ ПОСУДУ В
ПОСУДОМИЙНІЙ
МАШИНІ

 500 g 237.00

НАТУРАЛЬНИЙ
КОНЦЕНТРАТ


