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≠ SPREJ NA KŮŽI
Snadné čištění a výživa!
Je snadno aplikovatelný čisticí a vyživující 
přípravek pro 
anilinové a barevné 
druhy kůží. Čistí a 
vyživuje kůži a ta  při 
jeho pravidelném 
používání zůstává ve 
špičkové kondici. 
Rychlý, ale 
bezpečný.

HG ČISTIČ OKEN &
HG ČISTIČ SKLA & ZRCADEL

Vyčistit beze šmouh?
Ať už se jedná o okna, skleněný stůl nebo 
zrcadlo: čištění beze šmouh docílíte 
použitím HG produktů!

HG čistič oken, super koncentrovaný čistič, 
vystačí minimálně na 35 mytí oken.  
500ml 99,-*

HG čistič skla & zrcadel, mnohem lepší, ale 
ne dražší! 500ml 79,90*

od
*

79,90

≠ ČISTIČ SKLENĚNÝCH DVÍŘEK KRBŮ A 
KAMEN
Vyčistěte snadno skleněná dvířka kamen!
Vyčistí skleněné plochy vašich kamen snadno a rychle. Mírně 
nastříkejte, nechte chvíli působit a setřete.

≠ RESTAURÁTOR NÁBYTKU
Kruhy na vašem dřevěném nábytku?
Mokré sklenice zanechávají na vašem dřevěném nábytku kruhy 
od vody a alkoholu, které narušují jeho povrch. HG restaurátor 
nábytku je rychlým a efektivním řešením. Tímto přípravkem 
poskytnete svému dřevěnému nábytku, ať již lakovanému, 
mořenému, voskovanému nebo neošetřenému, důkladnou 
čistící kůru. Zašedlé nebo vybledlé povrchy a kruhy zmizí jako 
sníh na slunci. HG restaurátor nábytku se vyrábí ve dvou 
provedeních: pro světlé a tmavé druhy.

500 ml

*
250 ml

*

199,- 229,-

≠ ODSTRAŇOVAČ 
NÁLEPEK
Rychle odstraní nálepky a  
zbytky lepidla!
Nálepky, ale i lepicí pásky, zbytky lepidel, 
dehtové skvrny a stopy od podpatků, olej a 
mnohé další přilnavé nečistoty rozpouští 
přípravek HG odstraňovač nálepek téměř 
ze všech podkladů.

≠ OSVĚŽOVAČ VZDUCHU 
PŘI VYSÁVÁNÍ
Zápach z vysavače?
Vysavače mohou při vysávání vydávat 
nepříjemný zápach, jelikož v sáčcích nebo 
prachových nádobkách se při normálním 
používání dlouhodobě ukládá špína, která 
může nepříjemně páchnout a vydávat 
„nakyslý“ zápach. Zejména 
chlupy ze zvířat jsou 
zdrojem zápachu. 
HG osvěžovač vzduchu při 
vysávání zajišťuje, že 
vysavač bude šířit 
během vysávání 
příjemný svěží vzduch.

180 gramů
*

179,-
300 ml

*
139,-

≠ ODSTRAŇOVAČ PACHŮ

Zbavte se veškerého 
nepříjemného zápachu!
Moč, výkaly, zvratky a jiné nečistoty mohou  
i přes dobré čištění zapáchat. 
HG odstraňovač 
pachů odstraňuje 
biologickým 
způsobem 
efektivně zdroje 
zápachu pomocí 
přírodních enzymů 
a mikrobů.

≠ ODSTRAŇOVAČ SAZÍ  
Z KOMÍNA
Zabraňte požáru komína!
Odstraňuje a zamezuje usazování sazí a 
kreosotu v komíně. Saze se rovněž 
odstraňují z vnitřní strany otevřených krbů a 
kamen na různá paliva.

500 gramů
*

209,-

≠ ČERNIDLO NA KAMNA
Kamna snadno znovu lesklá!
Kovový povrch kamen a krbů ztrácí časem 
kvůli topení a slunečnímu světlu lesk a 
stává se matným. HG černidlo na kamna 
dodává snadno a rychle vašim (starým) 
kamnům nebo krbům znovu krásnou, sytou 
černou barvu. Rovněž vhodný na jiné 
předměty z kovu.

250 ml
*

495,-

500 ml
*

169,-

300 ml
*

189,-

160 170

625

431 412
410

432 347 297
142

441 208

≠ IMPREGNACE PRO KŮŽI -  
OCHRANA PŘED VODOU,  
OLEJEM, TUKEM 
A ŠPÍNOU
Ochrana pro 
kožené kabáty a 
obuv!
Neobyčejně účinný 
přípravek k ochraně proti 
vodě, olejům, mastnotám a 
špíně. Stačí jen nastříkat a 
vše, co rozlijete na kůži, 
budete moci snadno 
vyčistit. Žádnou šanci nemá 
ani déšť či sníh.

Je velmi vhodný i na kůži 
nubuck a semiš!

300 ml
*

239,-

OBÝVACÍ  
POKOJ A 
OSTATNÍ 

MÍSTNOSTI

Čistí, chrání  & zkrášluje Další produkty naleznete na stránce ≠.eu2 *Doporučená prodejní cena včetně DPH 3Čistí, chrání  & zkrášluje



≠ ODSTRAŇOVAČ 
ZÁPACHU Z ODPADŮ
Zapáchající odpad?
Odpady mohou zapáchat, 
jelikož špína se usazuje na 
stěnách potrubí! 
HG odstraňovač zápachu z 
odpadů dokonale 
odstraňuje znečištění, 
které způsobuje tento 
zápach, takže váš 
odpad bude zase vonět 
svěže.

Vystačí na 10 použití!

500 gramů

≠ ODSTRAŇOVAČ 
VODNÍHO KAMENE PRO 
ESPRESSO A KÁVOVARY
Dlouholeté potěšení z vašeho 
espresso přístroje!
HG odstraňovač vodního 
kamene pro
espresso a kávovary na 
přípravu espressa je na 
bázi kyseliny citronové, 
a je proto bezpečný pro 
všechny části přístroje. 
Pravidelné používání 
přípravku 
HG odstraňovač 
vodního kamene pro 
espresso a kávovary 
prodlužuje životnost 
vašeho přístroje. 

500 ml

≠ ODSTRAŇOVAČ 
MASTNOTY
Denně mastné usazeniny?
Váš plynový sporák a digestoř se 
denně zanáší mastnotami! Díky 
obsahu silných čisticích složek 
přípravku HG odstraňovač mastnoty 
se tuk a jiné usazené mastnoty z 
vaření odstraňují velmi snadno. Po 
ukončení vaření plochy nastříkejte, 
setřete hadříkem a je hotovo!

500 ml

*

119,-

≠ ČISTIČE VARNÝCH 
DESEK

Existuje čistič varných desek pro 
každodenní použití a intenzivní čistič na 
připečený tuk nebo nečistoty z vaření.  
každodenní čistič 500 ml 99,90,-*
intenzivní čistič 250 ml 139,-*

≠ ČISTIČ NA TROUBY  
A GRILY
Čištění trouby, 
grilu a barbecue?
Trouba, gril nebo 
barbecue se mohou 
velmi silně znečistit, 
zčernat  a zamastit, ale 
po vyčištění prostředkem 
HG čistič na trouby a grily 
budou jejich povrchy 
opět zářit čistotou, bez 
drhnutí nebo škrábání.

500 ml
*

169,-

≠ POLITURA NA KOVY
Pánve bez lesku?
Unikátní formule 3 v 1 
přípravku HG politura na kovy 
čistí, leští a chrání. Má lešticí 
účinek, takže odstraňuje 
usazeniny vzniklé oxidací 
nebo ušpiněním a obnovuje 
lesk.

250 ml
*

139,-

2x 500 ml
*

267,-

1 litr
*

179,-

≠ RYCHLÝ LESK PRO NEREZOVÝ 
KOV
Dopřejte lesk nerezovým povrchům!
V mnoha moderních kuchyních se používá 
nerezová ocel. S přípravkem HG rychlý lesk 
pro nerezový kov není naleštění povrchu a 
jeho udržování žádným problémem: 
naneste trochu produktu na hadřík, lehce 
přeleštěte povrch a výsledkem bude 
perfektní lesk beze šmouh. Velmi úsporný 
při použití.
 
≠ RYCHLÝ ČISTIČ PRO 
NEREZOVÉ POVRCHY
Vyčistěte nerezové povrchy 
rychle a beze šmouh!
Účinný čisticí prostředek pro rychlé, 
jednoduché a celkové odstranění mastnot, 
špíny a otisků prstů na nerezových, 
chromových a hliníkových plochách, 
nezanechávající na povrchu nežádoucí 
šmouhy. Přípravek současně vytváří na 
povrchu neviditelnou ochrannou vrstvu, 
takže čištění je po dalším ušpinění ještě 
jednodušší. 
 

125 ml
*

149,-
300 ml

*
179,-

≠ NEUTRALIZÁTOR PACHŮ
Zbavte se veškerého 
nepříjemného zápachu!
Pachy vzniklé například při pečení, smažení, 
z tabákového kouře a z toalet 
zůstávají dlouho ve vzduchu. 
Osvěžovač vzduchu na bázi 
parfému není řešením, jelikož 
parfém se mísí s nepříjemně 
páchnoucím vzduchem, což 
situaci ještě zhorší! HG 
neutralizátor pachů je 
rostlinným extraktem na 
vodní bázi, který rychle 
neutralizuje nepříjemné 
pachy. Stačí nastříkat a po 
čtvrthodince všechny 
molekuly zápachu zmizí! 
100% biologicky 
odbouratelný!

*
400 ml

*
159,-135,-

≠ TEKUTÝ 
BIO ČISTIČ 
KUCHYŇSKÝCH 
ODPADŮ
Pomocí enzymů a 
mikroorganismů 
pomáhá HG tekutý 
bio čistič 
kuchyňských odpadů 
odstranit tento druh 
ucpání bezpečným 
způsobem. Pro 
prevenci ucpání 
odpadu nebo pro 
odstranění 
nepříjemných pachů 
aplikujte pravidelně 
malé množství 
přípravku do odpadu. 
Rovněž pro septikové 
nádrže. 1 litr 179,-*

≠ TEKUTÝ DUO ČISTIČ 
ODPADŮ
Přípravek pro přímé použití založený na 
unikátní 2-složkové technologii, která 
umožňuje účinně odstranit různé druhy 
velmi silných ucpání, způsobených zbytky 
tuku a jídla nebo zubní pastou, zbytky 
mýdla a kožními tuky. Nerozstřikuje se ani 
nešumí! 

≠ PŘÍPRAVEK PROTI 
ZÁPACHU V MYČCE
Vždy čistá a svěže vonící voda 
v myčce na nádobí!
Voda v myčce na nádobí může být cítit 
málo svěže nebo dokonce páchnout. 
Příčinou tohoto jevu je povlak 
tvořený tukem, zbytky 
potravy a mýdla v odváděcím 
potrubí, na filtru a 
gumových částech. 
HG přípravek proti 
zápachu v myčce toto 
znečištění účinně odstraní 
a zajistí tak na dlouhou 
dobu krásně svěže vonící 
vodu v myčce. Použití 
tohoto výrobku kromě 
toho podporuje hygienu a 
docílíte jím větší čistoty 
nádobí.

*
500 gramů

159,-

≠ UNIVERZÁLNÍ TABLETY 
NA ČIŠTĚNÍ KÁVOVARŮ
Bezpečně vyčistit kávovar?
Mletí kávových zrn a příprava kávy tlakem 
způsobuje, že se ve vnitřním systému a 
potrubí (plně) automatických kávovarů 
vytváří usazeniny mastnoty z kávy a olejů. 
HG univerzální tablety na čistění kávovarů 
nejen zajistí, že vaše káva bude mít stále 
optimální chuť, ale jsou také zásadně 
důležité pro dlouhou životnost vašeho 
přístroje a zabránění poruchám.

**
10 tablety

159,-109,-

128

109
102

138 481 168

624 446

482 341

343

636

637323

od

*

99,90

KUCHYŇ

Čistí, chrání  & zkrášluje Další produkty naleznete na stránce ≠.eu4 *Doporučená prodejní cena včetně DPH 5Čistí, chrání  & zkrášluje



≠ PŘÍPRAVEK NA DŮKLADNOU ÚDRŽBU PRAČEK A MYČEK 
NA NÁDOBÍ 
Po každém praní a mytí se znovu zašpiní důležité, často neviditelné části pračky a myčky 
vápencem, zbytky mýdla, tělesnými tuky a další nečistotou. V důsledku toho dochází k 
poruchám, jako je delší trvání pracích a mycích programů, špatné odčerpávání vody nebo 
prádlo, které není řádně čisté. Proto čistí profesionální opraváři pračky a myčky po opravě 
vždy komplexně. Můžete to provést i vy sami, vyčistíte-li jednoduše každé čtvrtletí pračku 
nebo myčku nádobí prostředkem HG přípravek na důkladnou údržbu praček a myček na 
nádobí. Zabrání se tak znečištění nebo ucpání obtížně přístupných dílů. Gumové těsnění 
zůstává pružné a odolné proti vodě, čímž se zabrání úniku vody a zkratu. V myčce na nádobí 
stačí na 4 cykly čištění vody a v pračce 2 cykly čištění. 

Odstraňuje vápenec, zbytky mýdla, tělesné tuky a další 
nečistoty z neviditelných dílů a zabraňuje poruchám a 
zbytečným nákladům na opravy.

ZABRAŇTE 
OPOTŘEBENÍ A 

NÁKLADŮM!

PRÁDELNA  
A TEXTIL

≠ ČISTICÍ 
PŘÍPRAVEK PRO 
ZÁŘIVĚ BÍLÉ 
ZÁCLONY
Zašlé záclony znovu 
jako nové!
S tímto výrobkem budou bílé 
záclony znovu jasně bílé, zářivě 
čisté a krásně svěží.

≠ PŘÍPRAVEK PRO 
PŘEDBĚŽNÉ ZPRACOVÁNÍ 
SKVRN

Pryč se špinavými límci nebo 
manžetami!
Po nastříkání přípravkem HG přípravek pro 
předběžné zpracování skvrn se skvrna od 
textilu ihned oddělí. Váš prací prostředek 
tak nebude mít žádnou 
námahu s mastnými 
okraji límců, skvrnami 
od mastnot, líčidel 
apod., takže skvrny 
po vyprání zcela 
zmizí. 

Rovněž vhodné 
pro jemné 
textilie.

≠ RYCHLO ODSTRAŇOVAČ 
VODNÍHO KAMENE

Příprava 
kávy se 
zpomaluje?
... a slyšíte stále hlasitěji bublání vody a 
káva ztrácí na chuti, pak 
se ucpalo potrubí 
kávovaru vodním 
kamenem. Jedno 
ošetření přípravkem 
HG rychloodstraňo-
vač vodního 
kamene a váš 
kávovar pracuje 
zase jako nový! 
Přípravek je 
vhodný i pro 
odstraňování 
vodního kamene z 
varných konvic a 
praček.

*
500 ml

159,-

*
500 ml

85,-

≠ ODSTRAŇOVAČ PACHŮ 
Z TEXTILU
Zbavte textil všech 
nepříjemných 
pachů!
Oblečení může být často 
cítit kouřem, zápachem z 
jídla nebo tělesným 
pachem. Obzvláště u 
oblečení, které nesmí být 
práno v pračce a musí jít 
do čistírny, je to 
nepříjemné, jelikož 
oblečení vlastně ještě není 
špinavé. HG odstraňovač 
pachů z textilu je řešením: 
rozkládá všechny molekuly 
zápachu, takže vaše 
oblečení bude znovu 
svěže vonět. Stačí lehce 
nastříkat!
400 ml

*
175,-

500 gramů
*

129,-
250 ml

*
139,-

≠ EXTRA SILNÝ PŘÍPRAVEK PRO 
PŘEDBĚŽNÉ ZPRACOVÁNÍ SKVRN
Odstraňuje dokonce i nejproblematičtější 
skvrny!
Je jedinečným odstraňovačem skvrn, jehož účinek je zesílen 
aktivním kyslíkem a tudíž je velmi účinný i pro odstraňování těch 
nejodolnějších skvrn, například od červeného vína, čaje, 
ovocných šťáv, čokolády, džusu, špenátu, trávy, hlíny atd. Vhodný 
téměř pro všechny typy vláken.

500 ml

*

159,-
≠ ODSTRAŇOVAČ 
SKVRN OD POTU A 
DEODORANTŮ
Žluté skvrny po potu a 
deodorantu?
Účinný prostředek pro přípravu 
před praním pro 
odstraňování skvrn od 
potu a deodorantů. 
Vhodný pro bílý i barevný 
textil.

≠ IMPREGNACE PRO 
TEXTIL – OCHRANA PŘED 
VODOU, OLEJEM, 
TUKEM A ŠPÍNOU
Ochrana před 
špínou a skvrnami!
Je tím správným přípravkem, 
který ochrání vaše oděvy (do 
deště), polštáře pro zahradní 
nábytek, kravaty, atd. Proti 
špíně a skvrnám.

300 ml
*

219,-

248

416 429 634 175

174

245

649

2x 100 gramů

*

239,-

Čistí, chrání  & zkrášluje Další produkty naleznete na stránce ≠.eu6 *Doporučená prodejní cena včetně DPH 7Čistí, chrání  & zkrášluje



nebo  
naskenujte  

QR kód

Chcete vyřešit problém s 
čištěním nebo údržbou?

Na naší stránce WWW.≠.EU 
najdete rady, jak vybrat ten 
správný výrobek.

300 ml
*

189,-

≠ ČISTIČ SKVRN VE SPREJI
Skvrna na koberci, předložce nebo čalounění?
Přípravek HG čistič skvrn ve spreji (HG výrobek 93) vás zbaví problému! I velmi zašpiněné 
látkové povrchy tímto přípravkem krásně vyčistíte. Je snadno použitelný a navíc zanechává na 
materiálu ochrannou vrstvu odpuzující špínu. 500 ml 159,-*

≠ EXTRA SILNÝ ČISTIČ SKVRN VE SPREJI
Urputné skvrny na koberci, předložce 
nebo čalounění?
(HG výrobek 94). Je mimo jiné obohacen aktivním kyslíkem a 
díky tomu je schopen velice rychle a velice cíleně odstranit 
např. z koberce, čalounění na nábytku a v automobilu velice 
silné skvrny, jako jsou skvrny od červeného vína, kávy, čokolády, 
omáčky, rtěnky, krému na boty, ovocné šťávy, mastnoty atd. 
Vhodný téměř pro všechny druhy textilu. 500 ml 199,-*

od

*

159,-

≠ ČISTIČ SPÁR
Zašlé spáry?
Spáry mezi dlaždicemi na podlaze v kuchyni nebo 
koupelně, ale i mezi obklady v kuchyni, jsou velmi 
náchylné k ušpinění. Pokud je již není možné vyčistit, je 
čas použít koncentrát HG čistič spár. Silný, a přesto 
bezpečný pro spáry i dlaždice.
koncentrovaný 500 ml 159,-*
pro přímé použití 500 ml 129.-*

≠ EXTRÉMNĚ 
INTENZIVNÍ ČISTIČ
Extrémně silně 
znečištěné dlaždice?
(HG výrobek 20). Je profesionální, 
extrémně intenzivní čistič pro 
odstraňování problematického 
znečištění a obtížně 
odstranitelných (starých) filmů 
vosku, leštící vrstvy a jiných 
ochranných filmů na podlahových 
dlaždicích, dlažbě a všech druzích 
přírodního kamene. 1 Litr vystačí 
na 35–70 m².

1 litr
*

225,-

od

*

129,-

PODLAHY

≠ ČISTIČ NA DLAŽBU
Dobré a výhodné umývání 
podlahy!
(HG výrobek 16). Pravidelné čištění 
podlahových dlaždic může být díky 
přípravku HG čistič na dlažbu jednoduché, 
rychlé a levné. Tento 
mopový čistič se svěží vůní 
je totiž nejen velice 
kvalitní, ale i velice 
koncentrovaný, 
1 litr HG čističe na 
dlažbu tak vystačí 
na 40 použití.

Jedno vyčištění 
tak nestojí ani 5 
Kč!

1 litr
*

179,-

≠ ČISTIČ KOBERCŮ A 
LÁTKOVÝCH POTAHŮ

Intenzivní vyčištění? 
(HG výrobek 95). Čistí intenzivně a rychle, 
aniž by narušil vlákna. Navíc zanechává na 
povrchu vrstvu, která odpuzuje špínu, 
takže váš koberec i čalounění zůstanou 
déle čisté a pěkné. Může 
se použít pro strojové 
(metoda stříkání) 
i ruční čištění.

*
1 litr

269,-

≠ ČISTIČ S LESKEM PRO 
LAMINÁTOVÉ PLOVOUCÍ 
PODLAHY
Tak zůstane laminát krásný!
(HG výrobek 73). Koncentrovaný mopový čistič 
se svěží vůní s leskem pro pravidelné, řádné, 
bezpečné a rychlé čištění 
všech druhů laminátových 
podlah. Chrání horní 
vrstvu před 
opotřebováním! 1 litr 
vystačí na 20 použití!

1 litr
*

199,-

≠ OCHRANNÝ FILM S 
LESKEM PRO LAMINÁTOVÉ 
PLOVOUCÍ PODLAHY
Ochrana laminátu proti 
škrábancům a opotřebení!
(HG výrobek 70). Přípravkem HG ochranný 
film s leskem pro laminátové plovoucí 
podlahy nanesete 
jednoduše lesklý a tenký, 
ale velice pevný 
ochranný film, který 
chrání tuto horní 
vrstvu proti 
opotřebení, 
poškrábání a jinému 
poškození. Tento 
výrobek zároveň 
kryje matná místa a 
již vzniklá poškození 
a poskytuje 
protiskluzový účinek.
1 litr

*
289,-

591
135

435 184

151

464 136

152
144
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≠ KAŽDODENNÍ 
HYGIENICKÝ SPREJ NA 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
V OKOLÍ 
TOALETY
Potřebujete 
hygienicky vyčistit 
celou toaletu?
rychleschnoucí čistič ve 
spreji se svěží vůní pro 
rychlou a snadnou 
hygienickou očistu 
toaletní mísy i jejího okolí. 
Prkénko toalety, vnější 
strana klozetu, sprchovací 
nádrž nebo dveřní klika: 
tento každodenní sprej 
zajišťuje jednoduše a 
rychle maximální výsledek 
hygienického čištění.

≠ HYGIENICKÝ 
GEL  
NA TOALETY
Toaleta 
hygienicky čistá!
Je silný čisticí gel pro 
odvápnění a pravidelné 
čištění toalety. Speciální 
složení tohoto výrobku 
odstraňuje jak nečistoty, 
tak i vodní kámen a 
výsledkem je kromě toho i 
lesk a báječná, 
dlouhotrvající svěží vůně.

*
79,-

650 ml
*

89,-

500 ml
*

148,-

500 ml

≠ EXTRA SILNÝ ČISTIČ NA 
TOALETY
Nesnadno 
odstranitelné 
znečištění 
odstraní v 
okamžiku!
Speciální složení 
prostředku HG extra 
silný čistič na toalety 
maximálně ulpí na 
povrchu záchodové 
mísy a zajišťuje 
efektivní odstranění 
všech problematických 
nečistot. Také v hrdle 
toalety a pod okrajem.

≠ PROFESIONÁLNÍ 
ODSTRAŇOVAČ 
VODNÍHO KAMENE 
Když už nic jiného 
nepomáhá!
Je zázračným přípravkem 
proti usazeninám vodního 
kamene, rezavým skvrnám, 
usazeninám močového 
kamene a měděnky, když 
už nic jiného nepomáhá. 
Je šetrný vůči chromu a 
nepoškozuje spáry.

≠ TEKUTÝ ČISTIČ 
ODPADŮ
Ucpání odpadu je vždy 
nevhod! HG tekutý čistič 
odpadů nabízí první 
pomoc při ucpání 
odpadu, takže by měl 
být vždy po ruce! 
Tento produkt je totiž 
okamžitě použitelný a 
je mimořádně vhodný 
pro bezpečné a rychlé 
řešení jakéhokoli 
druhu ucpání odpadu. 
Přípravek přinese 
výsledek během  
30 minut, 
nerozstřikuje se ani 
nešumí.  
500 ml 79,- 
1 litr 109,- 

≠ SPREJ NA SPRCHY, 
VANY & UMYVADLA
Sanitární zařízení 
rychle čisté!
Po sprchování, mytí nebo 
holení jednoduše 
nastříkejte své sanitární 
zařízení přípravkem 
HG sprej na sprchy, vany 
& umyvadla a všechno 
zůstane čisté a blýskavé! 
Kvůli ceně nemusíte mít 
obavu.

500 ml
*

75,90

≠ ČISTIČ ODPADŮ 
UCPANÝCH VLASY
Odpad ucpaný vlasy?
V koupelně jsou vlasy příčinou ucpání 
odtokových potrubí umyvadla, sprchy i 
vany. Přípravek HG čistič odpadů 
ucpaných vlasy je obohacen o 
hydroxid draselný a skoncuje tudíž 
rychle a účinně s ucpáním 
způsobeným vlasy. Více informací o 
přípravku HG čistič odpadů ucpaných 
vlasy a účincích hydroxidu draselného 
najdete na: https://cz.hg.eu/vyrobky/
odpad/hg-cistic-odpadu-ucpanych-
vlasy nebo když naskenujete QR kód.

Obohacený o hydroxid draselný.

1x 200 ml
1x 250 ml

≠ SANITÁRNÍ LESK
Sanitární zařízení s vysokým 
leskem!
Tento produkt zanechává (zašlé)  
povrchy sanitárních zařízení 
lesklé a jako nové! Jelikož 
přípravek neobsahuje žádné 
brusné částice ani kyseliny, je 
bezpečný pro všechna 
umyvadla, smaltované vany, 
dlaždice a kohoutky. Pár 
kapek na sanitární houbu 
stačí. Pravidelným 
používáním předcházíte 
usazování vodního kamene.

Přípravek je rovněž ideální 
jako mýdlový roztok pro 
čištění větších ploch, jako 
jsou omyvatelné stěny a 
podlahy!

*
155,-

500 ml

*
159,-

500 ml

*
209,-

≠ GELOVÝ ČISTIČ 
ODPADŮ
Potřebujete něco 
účinně vyčistit bez 
rozstřikování? 
HG gelový čistič odpa-
důl je jedinečný, 
bezpečný a vysoce 
účinný čistič, který je 
připraven k okamži-
tému použití.  Gel má 
pevnou a hustou struk-
turu, a proto se vůbec 
nerozstřikuje. Díky své 
hmotnosti (gel je mno-
hem těžší než voda) 
se potopí, aniž by se 
rozpustil, a přes vodu 
se dostane  
až na místo ucpání, 
kde začne působit.
1 litr

*
159,-

≠ PĚNOVÝ ČISTIČ VODNÍHO KAMENE 
Extrémně účinný čistič vodního kamene, který odstraňuje nánosy vodního kamene snadno a 
rychle. Výsledkem je zářivý lesk!  500 ml 109,-*

≠ PĚNOVÝ ČISTIČ VODNÍHO KAMENE S  
INTENZIVNÍ SVĚŽÍ VŮNÍ
HG pěnový čistič vodního kamene je nyní dostupný i s intenzivní svěží vůní! 500 ml 109,-*

≠ PĚNOVÝ ČISTIČ VODNÍHO KAMENE 
3X SILNĚJŠÍ
Někdy je nános vodního kamene odolnější, než byste čekali! 
Pro tyto situace byl vyvinut tento přípravek! Extrémně účinná 
3x silnější formule zaručuje odstranění takových odolných 
nánosů vodního kamene snadno, důkladně a rychle. Výsledkem 
je zářivý lesk! 500 ml 149,-*

ÚČINNĚ 
ODSTRANIT 

VODNÍ 
KÁMEN?

≠ ODSTRAŇOVAČ PLÍSNĚ
Povlak plísně se vyskytuje ve vlhkých místnostech a především na vytmelených okrajích, 
spárách dlaždic, štukování a ve sprchovacích kabinách. Plíseň je příčinou nejen nečistého 
vzhledu a zatuchlosti, ale škodí navíc zdraví! Bojujte proto proti plísni ihned a hygienicky 
jedním z čističů proti plísni od firmy HG: HG odstraňovač plísně, nebo HG pěnový 
odstraňovač plísně. Oba prostředky jsou neobyčejně účinné, ale pěnový prostředek má 
díky jedinečnému složení méně pronikavý zápach, lze ho lépe 
na plíseň nanést a samozřejmě také hrozí menší nebezpečí 
rozstřiku. Pěna má navíc tu vlastnost, že déle ulpívá, a zajišťuje 
proto delší působení.  
HG odstraňovač plísně 500 ml 139,-* HG pěnový odstraňovač 
plísně 500 ml 199,-*
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace o přípravku

MENŠÍ RIZIKO 
ROZSTŘIKOVÁNÍ

MÉNĚ PRONIKAVÝ ZÁPACH

JEŠTĚ VĚTŠÍ ÚČINNOST

SKVRNY OD 
PLÍSNĚ NA 

VYTMELENÝCH 
OKRAJÍCH  
A SPÁRÁCH 
DLAŽDIC?

605
604
218

320 321 322

100

145 147 667

540

139

632
186

od

*

109,-

od

*

139,- *
79,-

od

KOUPELNA  
A WC
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≠ 4 V 1 PRO KŮŽI
Kůže bude zase měkká, pružná a čistá!
Bez pravidelné údržby a ochrany se kůže rychle nehezky 
opotřebuje a zestárne. HG 4 v 1 pro kůži nejen čistí, ale chrání 
kůži  také před skvrnami. Tento přípravek vyživuje kůži, a ta tak 
zůstává poddajná a vrátí se jí původní vzhled. Jednoduché 
použití: za pět minut vyčistíte celou sedačku.

*Doporučená prodejní cena včetně DPH

OBÝVACÍ  
POKOJ A 
OSTATNÍ 

MÍSTNOSTI

ZDARMA!
VYBRANÉ PRODUKTY NYNÍ VE 
SPECIÁLNÍM BONUSOVÉM 
BALENÍ S 30% ZDARMA!

ŽÁDEJTE U SVÉHO OBCHODNÍKA - 
VIZ LOGO NA PŘEDNÍ STRANĚ NOVIN.
Akce platí do vyprodání akčních zásob na prodejně.

AKCE - AKCE - AKCE

ZDARMA
30% NAVÍC!ZDARMA
30% NAVÍC!

172
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250 ml

*

249,-

≠ INTENZIVNÍ ČISTIČ  
PRO KŮŽI
Velká údržba koženého 
nábytku!
Kožený nábytek musí být 1x za šest měsíců 
důkladně vyčištěn. Špína pak nebude mít 
šanci usazovat se v pórech kůže. Můžete se 
tak vyhnout i používání 
silných chemických 
přípravků. HG intenzivní 
čistič pro kůži čistí 
intenzivně, rychle, a 
přesto velmi bezpečně.

≠ BALZÁM NA KŮŽI
Péče s výživou pro 
kůži!
Díky přidanému lanolinu a 
přírodnímu vosku je 
HG balzám na kůži pro kůži 
silně vyživující. Pravidelné 
používání tohoto přípravku 
udržuje kůži poddajnou a 
silnou. Velmi jednoduše se 
nanáší a váš sedací nábytek 
může být rovnou po 
nanesení znovu používán.

250 ml
*

229,-
173

524

250 ml
*

259,-
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