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cuprins

Stropi în bucătărie și nu numai
Ecologice, biodegradabile, fără fosfați sau conservanți – acestea sunt noile tablete oferite de FM
GROUP FOR HOME. Nu numai ecologice, acestea sunt eficiente chiar și la temperaturi scăzute, datorită
unei enzime special selectate. Informații suplimentare pe această temă le veți găsi la pagina 45. Le
recomandăm tuturor persoanelor care utilizează mașina de spălat vase. Iar pentru cei care preferă să spele
vasele în mod tradițional, le recomandăm formula lichidă pentru spalat vase, cu adaos de extracte din
plante și vitamine, cu rol de protecție a pielii mâinilor (pag. 46-47).
În acest sezon, avem pentru dumneavoastră câteva noutăți incredibile. Una dintre ele este buretele
senzațional de curățare (pag. 31), fabricat dintr-un material inovator, care pătrunde în structura
suprafețelor curățate, dizolvând cu ușurință mizeria de pe pereți, mobilier și gresie. Elimină chiar și urmele
de pix sau de marker. Vă încurajăm să-l folosiți!
Altfel, am decis să extindem oferta pentru animalele de companie, odată cu seria FM GROUP PETS. De
data aceasta le introducem în lumea parfumată, propunîndu-vă un parfum pulverizant (pag. 6-7). Ajunge
doar să-l pulverizați pe blana animalului, pentru ca acesta să se bucure de una dintre cele două arome
încântătoare.
Îmbunătățim permanent produsele noastre. O nouă soluție de curățare a petelor(pag.22) și o nouă soluție
pentru spălarea geamurilor (pag.33). În continuare, parfumul de interior cu bețisoare în formă de trestie vă
va uimi prin eleganța etalată sau prin noua versiune de arome (pag. 12-13).
Bucurați-vă de cumpărături!

parfumuri PULVERIZANTE PENTRU ANIMALE (scented mists for pets) new!
ȘAMPON universal PENTRU CÂINI (all purpose shampoo for dogs)
ȘAMPON delicat PENTRU RASA YORKSHIRE (gentle shampoo for yorkshire terriers)
ȘAMPON uscat PENTRU PISICI (dry shampoo for cats)

pag. 6-7
pag. 8
pag. 9
pag. 10

PARFUMURI pentru interior (home perfumes) AROMĂ NOUĂ!
parfumuri PULVERIZANTE PENTRU LENJERIA DE PAT (scented linen sprays)
DEODORANTE pentru dulapuri (wardrobe fragrances)
INSERȚII PARFUMATE pentru aspirator (vacuum fresheners)
SĂCULEȚI PARFUMAȚI pentru mașină, birou și casă (air fresheners)

pag. 12-13
pag. 14
pag. 15
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Etichetele tuturor produselor FM GROUP FOR HOME, împreună cu
modul de utilizare şi detaliile cu privire la dozarea acestora, le găsiți
pe pagina de internet: www.parfumfm.ro
Preţurile date sunt preţurile brute şi includ TVA în valoare de 24%.
Catalogul de Produse FM GROUP FOR HOME nr 7 este valabil din
luna Octombrie 2012. Oferta de preţuri şi produse inclusă în catalog
este valabilă din luna Octombrie 2012 până la epuizarea stocurilor
sau introducerea unui nou catalog (sau la apariţia informaţiei cu
privire la modificarea preţurilor, disponibilă pe pagina de internet
www.parfumfm.ro sau în Lista de preţuri FM GROUP Romania).
Planul de marketing, cataloagele şi alte materiale pentru
publicitate, promoţionale şi informative emise sau acceptate în
mod evident de către FM GROUP World sau FM GROUP Romania
sunt singurele surse de informaţii oficiale pntru comercializarea şi
publicitatea produselor FM GROUP.

11-18

pag. 16-17
pag. 18

SĂPUNURI lichide (fresh woody soap, royal fruity soap)

pag. 20

AGENT PENTRU ÎNDEPĂRTAREA PETELOR (multi fabric stain remover) FORMULĂ NOUĂ!
PREPARAT anti-șifonare (anti-crease ironing spray) AROMĂ NOUĂ!
detergent lichid pentru SPĂLAREA RUFELOR (laundry liquids)
balsam pentru LIMPEZIREA RUFELOR (fabric softeners)
balsam de lux pentru LIMPEZIREA RUFELOR (luxury fabric softeners)

pag. 22
pag. 23
pag. 24-25

19-20

21-29

pag. 26-27
pag. 28-29

BURETE pentru curățare (cleaning sponge) new!
preparat pentru curățarea GEAMURILOR de ȘEMINEE ȘI CUPTOARE

Katarzyna și Artur Trawińscy
FM GROUP World

5-10

pag. 31
pag. 32

(fireplace glass & oven cleaner)

soluție pentru spălarea GEAMURILOR (glass cleaner) FORMULĂ NOUĂ!
detergent UNIVERSAL (multi purpose cleaner)
lichid pentru curațarea SUPRAFEȚELOR FOARTE MURDARE (power cleaner)
SPUMĂ anti-ABURIRE (anti-mist foam)
preparat pentru curățarea ECRANELOR (crt & lcd screen cleaner)
soluție pentru curățarea PARCHETULUI LAMINAT (laminate floor liquid)
soluție pentru curățarea COVOARELOR și TAPIȚERIILOR (carpet & upholstery cleaner)
pastă de curățare pentru METALE (metal cleaning paste)

pag. 40

preparat pentru întreținerea MOBILEI (furniture cleaner) AROMĂ NOUĂ!
ceară pentru întreținerea SUPRAFEȚELOR DIN PIELE (leather wax conditioner)

pag. 43

pag. 33
pag. 34
pag. 35
pag. 36
pag. 37
pag. 38
pag. 39

pag. 42

pag. 45
tablete BIO pentru MAȘINA DE SPĂLAT VASE (bio power dishwasher tabs) new!
pag. 46-47
soluție pentru spălarea VASELOR (washing-up liquids) FORMULĂ NOUĂ!
pag. 48
balsam pentru spălarea VASELOR (babassu oil washing-up balm)
soluție pentru curățarea BLATURILOR și SUPRAFEȚELOR DIN BUCĂTĂRIE pag. 49
(kitchen cleaner)

preparat pentru curățarea OȚELULUI INOXIDABIL (inox cleaner)
DEGRESANT FOARTE PUTERNIC (degreaser extra power)
DECALCIFIANT universal (descaler all purpose)

30-40

41-43

44-52

pag. 50
pag. 51
pag. 52

Produsele FM GROUP for Home sunt produse originale FM GROUP World.
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Pentru Tine pentru animalul Tău de companie

cuprins

PRODUSE PENTRU ANIMALE
parfumuri PULVERIZANTE PENTRU ANIMALE

ȘAMPON delicat PENTRU RASA YORKSHIRE

ȘAMPON universal PENTRU CÂINI

ȘAMPON uscat PENTRU PISICI

(scented mists for pets) new!

(all purpose shampoo for dogs)

emulsie pentru curățarea ARTICOLELOR DIN BUCĂTĂRIE
și a OBIECTELOR SANITARE (multi surface soft cleanser)
preparat pentru curățarea ROSTURILOR (grout cleaner)
gel pentru îndepărtarea RUGINII și CALCARULUI (limescale & rust remover gel)
granule pentru desfundarea țevilor (drain cleaner)

pag. 55
pag. 56

53-57

pag. 57

pag. 60

GEL pentru curățarea VASULUI WC ŞI A GRUPURILOR SANITARE

pag. 62

61-62

LAVETĂ DELICATĂ CU MICROFIBRE (delicat cloth)
LAVETE multifuncţionale în straturi (multi function roll wipes)

pag. 64

63-65

pag. 59

(lemon wc cleaning gel)

pag. 65

www.parfumfm.ro

www.golden-tulip.com

58-60

pag. 67
pag. 68-69

Ajută-ne pe noi ca să putem ajuta pe alții

4

(dry shampoo for cats)

pag. 54

soluție pentru curățarea CABINELOR DE DUȘ (shower cleaner)
soluție pentru curățarea BĂII (bathroom cleaner)

preparat pentru curățarea JANTELOR DIN ALUMINIU (aluminium rim cleaner)
PARFUMURI auto (car perfumes)
REZERVE pentru parfumurile auto (car perfume refills)
preparat pentru îngrijirea BORDURILOR AUTO(cockpit care spray)

(gentle shampoo for yorkshire terriers)

pag. 70

66-71

pag. 71

Sunt parte din familia Ta, cei mai buni prieteni:
animalele favorite, iubite.
Asigurați-vă că sunt curate și sănătoase, iar
blana lor strălucitoare și parfumată.

Produsele FM GROUP for Home sunt produse originale FM GROUP World.
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parfum PULVERIZANT PENTRU ANIMALE

Achiziționează-l!

ajunge să pulverizați o singură dată pe blana animalului, pentru un miros
îndelungat și o aromă plăcută
reîmprospătează într-un mod delicat și neutralizeză mirosurile neplăcute, ceea ce
este deosebit de important în cazul câinilor
în două versiuni parfumate, atractive
nu conține alcool
fără alergeni
se utilizează de la vârsta de 3 luni a animalului

FLUFFY

Joy

scented mist for pets
Piersică suculentă, trandafir, au
apărut împreună și acționează
relaxant, oferind o aromă unică
– cu o notă caldă, de fructe și
plante medicinale. Jocul amuzant
cu animalul de companie favorit,
devine acum și mai plăcut!

z006

CUDDLY

FRIEND
scented mist for pets

Combinația aromată de iasomie și
crin, cu o notă de ulei de mandarin,
este relaxantă și revigorantă.
Un parfum fructat-floral, care a fost
creat in mod special pentru prietenul
Dumneavoastră patruped!

z007

scented mist for pets
270,00 LEI/1L

VOLUM: 100 ml

PREȚ:
6
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27,00 LEI
Produsele FM GROUP for Home sunt produse originale FM GROUP World.
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ȘAMPON universal PENTRU CÂINI

ȘAMPON delicat PENTRU RASA YORK

pentru îngrijirea blănii și a pielii câinilor de orice rasă
conține ingrediente de curățare si substanțe active care ajută la curățarea
impecabilă a blănii
extractul de aloe calmează pielea iritată și previne căderea părului
glicerina face ca pielea să fie bine hidratată
are un pH neutru pentru animale
se poate folosi începând cu vârsta de 6 luni a animalului

șampon delicat, destinat pentru îngrijirea blănii și a pielii rasei Yorkshire terrier,
dar și a celorlalte rase
conține extract de coada calului, care ajută la îngrijirea părului si la menținerea
flexibilității și a aspectului frumos al acestuia
extractul de aloe calmează pielea iritată și previne căderea părului
extractul de alantoină și d-pantenolul ajută la regenerarea pielii, vindecă rănile
minore existente, hrănesc și netezesc părul
prezența glicerinei face ca pielea să fie corect hidratată
are un pH neutru pentru animale
se utilizează de la vârsta de 6 luni a animalului

Îngrijirea optimă

a blănii și a pielii

gentle shampoo for yorkshire terriers Z002
108,50 LEI/1L

VOLUM: 200 ml

all purpose shampoo for dogs

21,70 LEI

Pentru cele mai mici animale de companie

PREȚ:

Z003

108,50 LEI/1L

VOLUM: 200 ml

PREȚ:
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21,70 LEI

Produsele FM GROUP for Home sunt produse originale FM GROUP World.
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pentru Tine pentru casa Ta

Pentru cele mai mici animale de companie
șampon uscat, destinat pentru îngrijirea blănii și a pielii pisicii, fără utilizarea apei
conține o pulbere fină, de origine naturală, care împrospătează și curăță blana
și pielea pisicii, neutralizând mirosurile neplăcute
îmbogațit cu substanțe active: acid salicilic și tratament sulfuros, care sprijină
vindecarea problemelor pielii, cum ar fi descuamarea excesivă sau iritațiile pielii
cauzate de excesul de sebum
ușor de aplicat – este suficient să presărați pudra pe blana pisicii, masând ușor
și periind părul acesteia
pielea si blana vor avea un miros plăcut, o aromă delicată, neutră pentru pisici
se utilizează de la vârsta de 6 luni a animalului

PRODUSE PENTRU ÎMPROSPĂTARE
PARFUMURI pentru interior

DEODORANTE pentru dulapuri

parfumuri PULVERIZANTE PENTRU LENJERIA DE PAT

INSERȚII PARFUMATE pentru aspirator

(home perfumes) NOI AROME!
(scented linen sprays)

(wardrobe fragrances)
(vacuum fresheners)

ODORIZANTE pentru mașină, birou și casă

(air fresheners)

Încearcă-ți norocul
dry shampoo for cats

Z001

189,00 LEI/1 kg

MASĂ: 100 g

PREȚ:

18,90 LEI

Aroma…Se creează în casa ta o atmosferă unică,
redând simțurilor Tale cele mai încântătoare
parfumuri florale sau fructate.
Te duce cu gândul la un interior unde oricine ar
dori să se întoarcă.
10
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Decorațiuni parfumate

PARFUMURI pentru interior

pentru orice interior

O nouă înfățișare!

o compoziţie perfectă de uleiuri aromatice într-un flacon de efect, din sticlă.
setul include un flacon elegant cu ulei aromat şi 5 betişoare de ratan
eliberează treptat aroma
o aromă de neuitat
sunt patru versiuni unice
de arome în ofertă

green

tea

home perfume
Uşoara notă de ceai verde te
transportă într-o lume exotică
şi plină de aventuri, aroma ei
proaspătă îmbunătăţeşte starea
de spirit şi umple aerul de energie
pozitivă.

a006

CHERRY

WOOD
home perfume

Aroma senzuală din lemn, amestecată
subtil cu cea de cireșe, vă va transfera,
fără doar și poate, în livada secretă a
anilor copilăriei. Un parfum perfect
pentru iubitorii ecologiști sau
minimaliști ai interioarelor.
Treziți-vă instinctul
de explorator!

a014

blue

wave
home perfume

sweet

vanilla

Notele dinamice de citrice şi
mirodenii sunt chintesenţa
rafinamentului. Împrospătează
interiorul şi introduc elementul
senzual al misterului.

a007

home perfume

Aroma dulce, senzuală a vaniliei
calmează şi ajută la regenerarea
forţelor. Acest miros balsamic
aduce în interior prospeţimea şi
căldura tropicală.

a008

12

www.parfumfm.ro

home perfume
930,00 LEI/1L

VOLUM: 40 ml

PREȚ:

37,20 LEI

Produsele FM GROUP for Home sunt produse originale FM GROUP World.
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parfumuri PULVERIZANTE
PENTRU LENJERIA DE PAT

DEODORANTE pentru dulapuri
destinate pentru a fi plasate în dulapuri și șifoniere
cu o compoziție îmbibată în parfum
eliberează treptat aroma
recomandate pentru casă și birou

două arome uimitoare, unisex, sunt în ofertă
reîmprospătează lenjeria de pat, oferindu-i un parfum aparte
contribuie la crearea unei atmosfere plăcute și relaxante în dormitor
fără alergeni
sticlă cu un pulverizator confortabil
pot fi utilizate chiar și pentru perdele și prosoape
nu se întrebuințează pe țesăturile extrem de delicate ( de ex. dantela)

Meriți
o clipă de

relaxare!

sunny

sweet
dre a m

scented linen spray

Aromă balsamică, subtilă, de
mosc dulce în combinație
perfectă cu note vesele de vanilie.
Un parfum încântător, care te
relaxează și-ți trezește simțurile,
oferindu-ți o stare de bine. Visele
plăcute sunt garantate!

a012

breeze

wardrobe fragrance
Eliberează în dulapul tău dulcile
note ale mandarinei, iasomiei
şi vaniliei! Aroma se potriveşte
minunat cu balsamul de lux pentru
rufe SUNNY BREEZE precum şi cu
parfumul FM 23.

a004

morning
wonderful
night

scented linen spray

Un amestec subtil de arome de
citrice cu note calde de mușețel,
eucalipt și mentă. Reduce
tensiunea, inducând calmul și
relaxarea. O aromă ideală pentru
sfârșitul unei zile extenuante.
E o plăcere să pui capul pe pernă.

mist

wardrobe fragrance
Lasă-te purtat de adierea iasomiei,
trandafirului, mărului şi lămâiei!
Aroma se îmbină perfect cu
parfumul FM33.

a005

a013
scented linen spray
460,00 LEI/1L

wardrobe fragrance

VOLUM: 30 ml

PREȚ:
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13,80 LEI

PREȚ:

14,40 LEI

Bucură-te
de aromă
Produsele FM GROUP for Home sunt produse originale FM GROUP World.
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AROME pentru aspirator
sub forma unor inserții impregnate cu parfum
bucurați-vă de o aromă plăcută în timp ce aspirați
neutralizează praful
destinate tuturor tipurilor de aspiratoare, cu excepția celor cu spălare
cu localizare în apropierea filtrului de evacuare a aerului din aspirator
circulația aerului cald permite răspândirea aromei
pachetul include 2 inserții, fiecare cu dimensiunile de 47 x 77 mm

sunny

breeze

vacuum freshener

2 bucăți

Curățarea
poate fi
plăcută

Aroma senzuală şi foarte
seducătoare a mandarinelor
proaspete, subliniată de puternicele
note de iasomie şi de dulceaţa
vaniliei (FM 23).

a010

splendid
summer

whiff

Inserția se scoate direct din folie,
evitând contactul cu pielea.

vacuum freshener

2 bucăți
Fermecătoare aromă, mirosind a flori
dulci, cu note răcoritoare și acorduri
delicate de lemn și de fructe (FM 98).

violet

vacuum freshener

2 bucăți
Un pic din aroma extravagantă a
violetei și a magnoliei, atenuată
de blândețea aromelor mărului și
castravetelui verde (FM 81).

a009
vacuum freshener

a011

PREȚ:
16
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15,60 LEI
Produsele FM GROUP for Home sunt produse originale FM GROUP World.
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pentru Tine pentru casa Ta

ODORIZANTE auto,
pentru birou şi casă

PRODUSE PENTRU CORP
SĂPUNURI lichide

(fresh woody soap, royal fruity soap)

sunt îmbibate în cele mai populare arome FM GROUP
sunt confecționate dintr-un carton absorbant de înaltă calitate
eliberează treptat aroma
ideale pentru mașină, birou sau casă

Un parfum minunat pentru mai multe zile
Air

freshener
arome pentru bărbați

FM 52 – Aroma hipnotică a citricelor,
mărului, scorțişoarei şi cuişoarelor.

H13
FM 134 – Aroma captivantă a
mandarinei, a portocalei amare şi a
ierbii de mare.

H108

Air

freshener
arome pentru femei

FM 25 – O îmbinare armonioasă a
freziei, irisului, passiflorei, a fructelor
exotice şi a cedrului alb.

H12
FM 147 – Singura compoziție în care,
atât de perfect, se armonizează
notele de mandarină, litchi, prună şi
lăcrămioară.
air freshener

PREȚ:

7,70 LEI

H48
FM 173 – Un amestec uşor oniric de
migdale amare, vanilie, mosc, muşchi
şi lemn de Jacaranda.

O aromă minunată, cu proprietăți
extraordinare de curățare și un ambalaj ușor…
Ne asigurăm că fiecare dintre activitățile
Dumneavoastră zilnice va deveni o plăcere.

H109

18
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pentru Tine pentru casa Ta

SĂPUNURI lichide

PRODUSE PENTRU SPĂLAT

spală delicat şi întreţin corpul
hidratează și înmoaie pielea, făcând-o plăcută la atingere
cu un pH neutru pentru piele(5,5)
o aromă originală de conifere și citrice sau piersici și mango
o culoare plăcută și o consistență ideală

AGENT PENTRU ÎNDEPĂRTAREA PETELOR

detergent lichid pentru RUFE

preparat anti-șifonare

balsam pentru LIMPEZIREA RUFELOR

(multi fabric stain remover) FORMULĂ NOUĂ!
(anti-crease ironing spray) AROMĂ NOUĂ!

(laundry liquids)

(fabric softeners)

balsam de lux PENTRU LIMPEZIREA RUFELOR

(luxury fabric softeners)

Revitalizant-de
citrice și lemn
fresh
woody

soap

citrus & conifers

Îmbinarea neobişnuită a notelor
lemnelor de conifere (brad, molid,
chiparos) cu acordul fortifiant al
citricelor, ierbii de lămâie şi cu un
uşor accent de lemn de trandafir. O
compoziţie sofisticată, pentru cei
care caută senzaţii neobişnuite.

B002

soap
37,20 LEI/1L

VOLUM: 500 ml

PREȚ:

18,60 LEI

Mango apetisant
royal
fruit y

soap

mango & peach

Aroma dulce a apetisantelor fructe
de mango şi piersici îţi permite să
te transpui într-o curte tropicală,
scăldată de soare. Permite-ţi o clipă
de relaxare în fiecare zi.

B001

20
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Țesături delicate, în culori diferite, cu pete
greu de scos? Avem o modalitate pentru acest
lucru, pentru ca hainele tale să arate impecabil,
să fie extraordinar de pufoase și minunat de
parfumate.

Produsele FM GROUP for Home sunt produse originale FM GROUP World.
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preparat anti-ȘIFONARE

AGENT PENTRU ÎNDEPĂRTAREA PETELOR
multi

fa b ric

stain remover

Fără pată

îndepărtează eficient chiar și cele mai
persistente pete
conține un număr sporit de enzime, proteaze
și lipaze, care sunt eficiente chiar și pentru
petele de iarbă, sânge, ou, sosuri grase, ulei
datorită acestor enzime, produsul este
extrem de eficient, acționând chiar și la
temperaturi scăzute, prevenind scămoşarea
țesăturilor și redepunerea mizeriei în timpul
spălării
agenții tensioactivi (surfactanții) utilizați,
fac țesătura moale, antistatică (nu se mai
electrizează), iar pielea mâinilor nu mai are
de suferit (nu se mai usucă)
nu conține clor
protejează culorile, dar se poate folosi și
pentru rufele albe și pentru cele colorate
nu deteriorează structura fibrei din țesătură
se poate întrebuința și pentru materialele
foarte fine
se pulverizează confortabil, înlesnind
pătrunderea preparatului în pată
are o aromă plăcută de caise și piersici

Fără probleme
multi fabric stain remover

ENZIME

Acum, agentul nostru pentru scoaterea
petelor conține mai multe enzime, iar
datorită acestora este supereficient!
Enzimele sunt un component obligatoriu
pentru eliminarea petelor moderne.
Puteți lupta cu ușurință împotriva
murdăriei, deoarece sunt accelerate
reacțiile chimice din timpul procesului de
spălare, dizolvând particulele insolubile
care compun petele: grăsime, amidon și
proteine. Funcționează la temperaturi
mai joase de 60°C. De asemenea,
îmbunătățește performanța produselor
chimice de spalat. Petele nu mai au nicio
șansă.

22
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înlesnește călcatul rufelor, formând
pe suprafața textilă o peliculă delicată,
îndreptând cutele și crescând rigiditatea
materialului călcat
facilitează alunecarea fierului de călcat
pe material
oferă îmbrăcămintei călcate un aspect
elegant
nu deteriorează structura fibrei din
țesătură
sub forma unei spume parfumate
un parfum proaspăt, verde-floral, cu un
accent de trandafir și iasomie
fără stropire și aburi

Fără cute
Anti-crease
ironing spray

l001

(fără pulverizator) 26,53 LEI/1L

VOLUM: 750 ml

PREȚ:

anti-crease ironing spray

19,90 LEI

VOLUM: 300 ml

PREȚ:
pulverizator

PREȚ:

l007

62,67 LEI/1L

18,80 LEI

AC04

1,90 LEI

PREȚUL TOTAL AL SETULUI: 21,80 LEI

Produsele FM GROUP for Home sunt produse originale FM GROUP World.
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detergent lichid pentru SPĂLATUL RUFELOR
componentele soluţiei, special alese, protejează faţă de pierderea culorilor,
întindere şi intrarea la apă
se poate folosi pentru spălarea ţesăturilor colorate în negru şi foarte închise
la culoare
îndepărtează perfect diferitele tipuri de murdărie, pătrunzând în interiorul petelor
de pe țesătură, în timpul procesului de spălare
textură delicată pentru țesătură
se dizolvă foarte bine în apă şi nu lasă depuneri pe ţesături
acţionează perfect la temperaturi
joase
poate fi folosit pentru toate tipurile
de maşini de spălat precum şi pentru
spălarea manuală
aroma senzuală de magnolie și violete
(FM 81)

vivid

co lo urs
laundry liquid

vivid colours laundry liquid

l002

VOLUM: 1000 ml

PREȚ:

23,70 LEI

white

laundry liquid
white laundry liquid

l003

VOLUM: 1000 ml

PREȚ:

25,90 LEI

animă albul și culorile deschise,
prin procesul de albire a țesăturilor
dizolvă toate tipurile de pete
și murdărie, chiar și pe cele de
grăsime
oferă o prospețime extraordinară
și strălucire
mulțumită enzimelor, acționează
eficient chiar și la temperaturi
scăzute, indiferent de gradul de
duritate al apei
elementele componente unice ale
acestei soluții, împiedică migrarea
particulelor petelor în timpul
spălării
consistență delicată și confortabilă
curăță impecabil, fără a lăsa urme
pe țesături
poate fi folosit pentru toate tipurile
de maşini de spălat dar şi la spălarea
manuală
se recomandă chiar și pentru
țesăturile delicate
are o aromă subtilă de orhidee
sălbatică

Efectul scontat

la spălarea manuală cât și la spălarea cu
mașina
24
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Balsamuri pentru LIMPEZIREA RUFELOR
Parfum minunat
finețe extraordinară

au un parfum minunat, de lungă durată
foarte concentrate
înmoaie perfect țesătura, făcând-o minunat de pufoasă, fină și elastică
restabilesc echilibrul de ioni, prevenind electrizarea îmbrăcămintei
înlesnesc călcatul rufelor
pentru orice tip de țesătură

sun

li m e

fabric softener

blue

star *

fabric softener

Înviorătoarea aromă a frunzelor
de bambus proaspăt culese, cu un
puternic accent de lămâie verde şi
bergamote, atenuată de acordul cald
al lăcrămioarei şi lemnului de cedru.

l006

O îmbinare neobişnuit de romantică
a aromei subtile a trandafirului
proaspăt, a parfumului eteric al
magnoliei, îmbogăţită cu dulceaţa
parfumului mierii.

l004

fabric softener

VOLUM: 1000 ml

moon

PREȚ:

19,90 LEI

fantasy
fabric softener

O compoziţie intensă, dulce,
dominată de calda aromă a iasomiei
si subliniată de puternica notă a
moscului.

l005

* Disponibil în limita stocului.

26
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balsamuri de lux pentru
LIMPEZIREA RUFELOR

s-au folosit compoziţii de arome exclusiviste, întrebuinţate până acum
în parfumuri şi în produsele de parfumerie
se știe că înmoaie și parfumează perfect rufele, datorită compușilor unici
oferă o elasticitate și o luminozitate de vis
pentru orice tip de țesătură

O atingere
delicată,
de lux
secret

garden

splendid

violet

luxury fabric softener
Puţină aromă excentrică a florilor
de magnolie, violetă şi lăcrămioare,
atenuată de blândeţea aromei mărului
şi a castravetelui verde (FM 81).

l009
luxury fabric softener

luxury fabric softener

VOLUM: 1000 ml

Atrăgătoarea aromă a proaspeţilor
trandafiri albi înfloriţi, împletită
cu iedera sălbatică, intensificată
de aroma mandarinei şi a orhideei
africane (FM 10).

l008

PREȚ:

23,80 LEI

sunny

breeze

luxury fabric softener
Aroma seducătoare şi foarte senzuală
a proaspetelor mandarine, intensificată
de puternicele note ale iasomiei şi de
dulceaţa vaniliei. (FM 23).

l010

28

www.parfumfm.ro

Produsele FM GROUP for Home sunt produse originale FM GROUP World.

29

pentru Tine pentru casa Ta

BURETE pentru curățare

PRODUSE UNIVERSALE
BURETE PENTRU CURĂȚARE

(cleaning sponge) NEW!

SPUMĂ pentru prevenirea
depunerii VAPORILOR DE APĂ

preparat pentru curățarea GEAMURILOR
ȘEMINEELOR ȘI CUPTOARELOR

(anti-mist foam)

soluție pentru spălarea GEAMURILOR

detergent pentru curățarea PARCHETULUI
LAMINAT

(fireplace glass & oven cleaner)

(glass cleaner) FORMULĂ NOUĂ!

detergent UNIVERSAL
(multi purpose cleaner)

soluție pentru curățarea
SUPRAFEȚELOR FOARTE MURDARE
(power cleaner)

preparat pentru curățarea ECRANELOR
(crt & lcd screen cleaner)

(laminate floor liquid)

soluție pentru curățarea COVOARELOR ȘI TAPIȚERIEI
(carpet & upholstery cleaner)

pastă pentru curățarea METALELOR
(metal cleaning paste)

se poate folosi fără utilizarea de detergenți - este suficient să-l umeziți
(un strop de apă)
îndepărtează eficient mizeria de pe orice suprafață rezistentă la apă, incluzând
aici și pereții vopsiți cu vopsea rezistentă la apă, mobilierul de grădină, zidurile,
gresia, pardoselile, ușile, cuptoarele de bucătărie, mașinile de spălat, jantele auto,
materialele plastice, metalele.
îndepărtează mizeria și petele
ține la distanță urmele de pix, creioane colorate sau marker, precum
și orice altă pată
a devenit renumit datorită materialului inovator din care este confecționat,
pătrunzând adânc în suprafața ariei de curățare, acționând delicat și eliminând
eficient murdăria
buretele se consumă treptat în timpul procesului de curățare
dimensiuni: 10,9 x 6,1 x 3,8 cm

CLEANING SPONGE
wet & wipe

Casa Dumneavoastră strălucitor de curată, în
care atât Dumneavoastră cât și musafirii să se
simtă în largul lor? Cu produsele FM GROUP
FOR HOME poți să obții orice mic detaliu.

cleaning sponge

PREȚ:
30
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Revoluționează
eliminarea
mizeriei!

u010

14,40 LEI
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preparat pentru curățarea GEAMURILOR
ȘEMINEELOR ȘI CUPTOARELOR
Mizeria nu se coace

soluție pentru curățarea GEAMURILOR

Curățenie fără urme

Acum, cu silicon protector

îndepărtează perfect arsurile, grăsimea arsă şi funinginea
este recomandat pentru curățarea șemineelor, căminelor, cuptoarelor, grătarelor
și grill-urilor dar și pentru obiectele casnice (tigăi, oale, etc.)
este recomandat de asemenea și pentru spălarea geamurilor şemineelor
şi cuptoarelor
conține un agent tensioactiv, care elimină cu succes petele de grăsime de pe
suprafața de curățare și împiedică redepunerea particulelor dizolvate din petele
respective
este sigur pentru suprafața curățată
nu lasă dâre
a nu se folosi pentru curățarea
suprafețelor sensibile la contactul cu
substanțele alcaline, de ex. aluminiu

firepl ace
gL ASS & OVEN
cleaner

fireplace glass & oven cleaner

îndepărtează cu ușurință urmele de grăsime și murdărie,
dar și amprentele
asigură un geam cristalin, strălucitor, fără urme, datorită agenților
de strălucire
prezența siliconului îl face extrem de ușor de pulverizat și de asemenea
întârzie depunerea vaporilor de apă
conține alcool și nanoparticule de siliciu, care formează, la curățare,
un film protector pe suprafața din sticlă,
împiedicând redepunerea murdăriei
este antistatic
extrem de eficient
are o aromă plăcută de măr verde

gl ass

cleaner

U006

glass cleaner

(fără pulverizator) 21,47 LEI/1L

VOLUM: 750 ml

PREȚ:

PREȚ:
32
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VOLUM: 750 ml

16,10 LEI

pulverizator

PREȚ:

AC04

1,90 LEI

u001

(fără pulverizator) 24,13 LEI/1L

18,10 LEI

pulverizator

PREȚUL TOTAL AL SETULUI: 18,00 LEI

PREȚUL TOTAL AL SETULUI: 20,00 LEI

PREȚ:

AC04

1,90 LEI
Produsele FM GROUP for Home sunt produse originale FM GROUP World.
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detergent UNIVERSAL
este destinat pentru curățarea şi îngrijirea oricărui tip de suprafaţă care se poate
spăla – blaturi de bucătărie, pardoseli, pereţi, plăci ceramice, obiecte sanitare etc.
conține agenți tensioactivi, datorită cărora impuritățile sunt îndepărtate în mod
eficient și rapid
are proprietăți degresante
nu lasă urme

Curăță
eficient

orice suprafață
este delicat cu suprafețele curățate
emană un parfum proaspăt de flori
de granat
oferă suprafețelor curățate un aspect
de cristal lustruit

multi

p ur p o s e

cleaner

multi purpose cleaner

u003

VOLUM: 1000 ml

PREȚ:

19,30 LEI

soluţie pentru spălarea suprafeţelor
INTENS MURDĂRITE
extrem de eficientă, formulă profesională
destinată pentru spălarea suprafeţelor intens
murdărite, neprotejate, rezistente la apă şi la
alte substanţe de curăţare
recomandată pentru curățarea obiectelor
laminate, plăcilor ceramice, teracotei,
mozaicului, linoleumului, gresiei porțelanate
îndepărtează perfect murdăria de provenienţă
organică (uleiuri) precum şi cea sintetică
(unsori)
utilă în gospodării, garaje, ateliere, sere
de grădină etc.
poate fi folosită cu succes la spălarea
îmbrăcămintei de lucru şi a tapiţeriei
pentru maşină, curăţarea motoarelor, spălarea
geamurilor de la cuptoare şi cămine, a
hotelor de bucătărie, a gardurilor, teraselor şi
a balcoanelor, pentru îndepărtarea
impurităţilor organice de pe pavaje precum şi
de pe elevaţii.

Îndepărtează
perfect petele dificile

power
cleaner

power cleaner

u002

VOLUM: 1000 ml

PREȚ:
34
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SPUMĂ ANTICONDENS (care previne
acumularea VAPORILOR DE APĂ)
este recomandată pentru toate suprafețele expuse la vapori: geamuri, oglinzi,
cabine de duş, faianță, geamuri de maşină sau lentile de ochelari – tuturor
suprafețelor predispuse la aburire
curăță perfect
creează şi un strat de protecție invizibil, care protejează suprafața împotriva
depunerilor vaporilor şi a prafului
folosită în casă - creşte gradul de utilizare al dispozitivelor
utilizată în autoturism - creşte siguranța în timpul conducerii
nu lasă urme
într-o formă confortabilă de spumă

preparat pentru curățarea ECRANELOR
îndepărtează eficient murdăria, praful, urmele de mâini şi petele unsuroase
este recomandat pentru curăţarea suprafeţelor din sticlă, cu cristale lichide
şi din plastic
destinat monitoarelor calculatoarelor, ecranelor televizoarelor, plasmelor şi LCDurilor, display-urilor telecomenzilor şi telefoanelor celulare, tastaturilor de
calculatoare
reduce depunerea de praf, formând un strat electrostatic
nu lasă urme
nu conține alcool

Ia-ți adio
de la praf

Strat invizibil

Efecte
vizibile
crt & lcd

screen

cleaner

crt & lcd screen cleaner U008

Anti-mist

(fără atomizor) 61,60 LEI/1L

VOLUM: 250 ml

foam

PREȚ:
anti-mist foam

15,40 LEI

U009
66,33 LEI/1L

atomizor

VOLUM: 300 ml

PREȚ:

19,90 LEI
PREȚUL TOTAL AL SETULUI: 17,30 LEI

36

www.parfumfm.ro

PREȚ:

Ac06

1,90 LEI
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soluţie pentru curățarea
PARCHETULUI LAMINAT

soluţie pentru curățarea
COVOARELOR ŞI A TAPIŢERIEI

recomandată pentru spălarea şi întreţinerea pardoselilor şi a pereţilor din panouri
laminate, a furnirului pentru mobilă precum şi a lemnului lăcuit
curăţă şi întreţine
îndepărtează foarte bine petele uleioase precum şi murdăria zilnică şi praful
nu lasă urme şi pete
nu intervine în proprietăţile naturale ale suprafeţelor spălate
concentrat pe bază de alcool

Panouri ce necesită

o atenție
sporită

laminate
floor liquid

laminate floor liquid

u004

VOLUM: 1000 ml

PREȚ:
38
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33,50 LEI

este destinată pentru îndepărtarea petelor şi a murdăriilor de pe covoare şi tapiţerii
elementele componente tensioactive degresează și înmoaie țesătura
creează o spumă activă, care pătrunde adânc în fibră, îndepărtând eficient
murdăria
conţine agenti antielectrostatici, datorită cărora fibra nu se electrizează, prevenind
redepunerea prafului şi a murdăriei
ingredientele folosite protejează împotriva pierderii culorilor
se dizolvă ușor în apă
face spumă
destinată spălării manuale
nu afectează (nu irită) pielea și ochii
are aromă revigorantă de lămâie

Spuma activă

și pata a
dispărut

carpet &
upholstery

cleaner

carpet & upholstery cleaner

u005

VOLUM: 1000 ml

PREȚ:

18,20 LEI

Produsele FM GROUP for Home sunt produse originale FM GROUP World.
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pentru Tine pentru casa Ta

pastă pentru curăţarea METALULUI
Redă

strălucirea

pentru curăţarea obiectelor din
argint, aur, cupru, aluminiu, alamă, oţel
inoxidabil, crom şi nichel
îndepărtează pe loc murdăria și redă
strălucirea
curăță și întreține, asigurând o îngrijire
corespunzătoare
conţine inhibitori de coroziune, care
întârzie distrugerea metalului,
garantând protecția pe termen lung
are o largă întrebuinţare în casă
(bijuterii, tacâmuri, platouri, ceasuri,
garnituri, baterii şi chiuvete din oţel
inoxidabil, instrumente muzicale),
în grădină (garduri, jardiniere, lămpi şi
mobilier de grădină din metal) precum
şi în garaj (elementele din metal ale
maşinilor, bicicletelor, motocicletelor)
nu conţine acizi corozivi, de aceea este
sigură atât pentru obiectele curăţate
cât şi pentru piele
destinată pentru curăţarea manuală
nu trebuie întrebuințată pentru
suprafețe acoperite cu metal (aurite,
argintate, nichelate, cromate) sau
vopsite
concentrată şi eficientă

PRODUSE PENTRU MOBILĂ
preparat pentru întreținerea MOBILEI
(furniture cleaner)

AROMĂ NOUĂ!

ceară pentru întreținerea SUPRAFEȚELOR DIN PIELE

(leather wax conditioner)

metal
cleaning paste

metal cleaning paste

U007

196,00 LEI/1L

Mobila ta are nevoie de o atenție sporită. Pentru
a te bucura de aspectul său impecabil și de o
folosință confortabilă, este suficient să utilizezi
soluția corectă.

VOLUM: 50 ml

PREȚ:
40
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preparat pentru întreţinerea MOBILEI
lemnul,

ca
nou
conceput pentru curățarea
și îngrijirea zilnică a mobilierului
din lemn sau din materiale care
imită lemnul
îmbogăţit cu ceară precum şi cu
ingrediente anti-electrostatice
lasă pe suprafața mobilei un strat
protector
componentele speciale ale
acestuia întârzie redepunerea
prafului
nu zgârie suprafaţa curăţată
nu lasă urme
în aerosol
aromă seducătoare de caramel
și vanilie

CEARĂ pentru ÎNTREŢINEREA
SUPRAFEŢELOR DIN PIELE
hrănește și protejeză
este creată pe bază de ceară naturală de albine, cu un adaos de uleiuri
de întreţinere
se foloseşte la întreţinerea şi curăţarea suprafeţelor realizate din piele naturală
sau ecologică
hrănește intens pielea, facând-o mai moale și mai flexibilă
redă suprafeţelor lustruite culoarea naturală şi luciul
previne uscarea excesivă şi crăparea acesteia
este recomandată pentru întreţinerea mobilei din piele, a tapiţeriei din piele
a maşinilor şi, de asemenea, pentru galanteria din
piele (genţi, mape, valize, portofele, curele,
mănuşi), îmbrăcăminte din piele (geci, paltoane,
CEARA DE ALBINE
Provine din fagurii de miere, construiți
pantaloni), încălţăminte, şei şi alte produse din
de către albine. Datorită proprietăților
piele
sale, este foarte des întrebuințată în
ceara nu trebuie întrebuinţată pentru piele de
industria cosmeticelor. Se folosește
și la fabricarea produsului nostru de
căprioară şi piele întoarsa fină (nubuc)

leather wax

îngrijire și hrănire a suprafețelor din
piele, făcând pielea mai plăcută și mai
fină la atingere. În plus, are o aromă
delicată de miere. Luăm de la natură
tot ce e mai bun!

conditioner

leather wax conditioner

f002

139,67 LEI/1L

VOLUM: 300 ml

PREȚ:

41,90 LEI

furniture

cle a ner

anti-dust

furniture cleaner

f001

62,00 LEI/1L

VOLUM: 300 ml

PREȚ:
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18,60 LEI

Un strop
de natură
pentru piele
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PRODUSE PENTRU BUCĂTĂRIE
tablete pentru MAȘINA DE SPĂLAT VASE

DEGRESANT FOARTE PUTERNIC

soluție pentru spălarea VASELOR

preparat pentru curăţarea
OŢELULUI INOXIDABIL

(bio power dishwasher tabs) new!

(washing-up liquids) FORMULĂ NOUĂ!

balsam pentru spălarea VASELOR
(babassu oil washing-up balm)

soluţie pentru spălarea SUPRAFEŢELOR
și A BLATURILOR DE BUCĂTĂRIE
(kitchen cleaner)

(inox cleaner)

(degreaser extra power)

agent universal pentru
ÎNDEPĂRTAREA PIETREI
(DECALCIFIANT UNIVERSAL)
(descaler all purpose)

tablete pentru MAȘINA DE SPĂLAT VASE
ecologice, biodegradabile, fără fosfați, conservanți, coloranți artificiali și clor
elimină efectiv cele mai rezistente urme de grăsime, lăsând vasele curate și orbitor
de strălucitoare
formula modernă întrunește agenți inovatori de curățare, care clătesc și dedurizează
cu o grijă extraordinară pentru mediul înconjurător
mulțumită enzimelor (proteaze și amilaze), curăță bine chiar și la temperaturi joase
(de sub 40oC), economisind energie și timp
conțin ingrediente care împiedică mătuirea sticlei sau coroziunea vaselor din metal
dedurizează apa, protejând mașina de spălat vase, prin detartraj
fără parfum
învelite într-o peliculă delicată, hidrosolubilă, care protejează pielea de contactul
cu tableta
25 de bucăți în pachet

BIO POWER

DISHWASHER TABS
bio power dishwasher tabs

all in 1
k008

Eficiență
și ecologie

93,80 LEI/1 kg

GREUTATE: 500 g

PREȚ:

Rețeta pentru curățenia și siguranța în bucătăria
Dumneavoastră este foarte simplă. Un strop de dorință,
puțin timp liber și produse foarte bune.

44
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46,90 LEI

Rețineți că, in
cazul apei foarte
dure (mai mult
de 6 mval/dm 3)
trebuie să folosiți
încă o metodă
suplimentară
de protecție
anticalcar pentru
mașina de spălat
vase.
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detergent lichid pentru SPĂLAREA VASELOR
elimină rapid și eficient grăsimea și alte tipuri de murdărie, lăsând vesela curată
și strălucitoare
îmbogățit cu vitamine și extracte din plante, care hidratează perfect, înmoaie
și îngrijesc pielea mâinilor
are un conținut ridicat de surfactanți, datorită cărora este neobișnuit de eficient
are un pH neutru pentru piele

VITAMINE ȘI EXTRACTE DIN PLANTE

Ele se regăsesc nu numai în produsele cosmetice,
dar din fericire și în cele de uz casnic. În detergentul
nostru lichid pentru spălarea vaselor, avem o
adevărată bombă de vitamine din grupa B sau
A, E, F și H. Acestea conțin de asemenea extracte
naturale din plante, bogate în zaharuri nutritive,
săruri minerale și vitamina A anti-îmbătrânire!
Mulțumită acestora, chiar și mașina de spălat vase
are un efect benefic asupra mâinilor tale!

Și mai
red

citrus
washing-up liquid

Energia solară a extractelor de
papaya, mango, fructul pasiunii, kiwi
și litchi, care acţionează asupra pielii
uscate a mâinilor ca un adevărat
elixir al tinereții! Aromele apetisante
de fructe și flori de cireș vor rămâne
veșnic în bucătăria Ta.

K002

a lo e

washing-up liquid
Conține extract de aloe vera, care
este recunoscut pentru proprietățile
sale curative, hidratează perfect,
regenerează și calmează.
Folosindu-l astfel, vei avea grijă și de
mâinile tale, iar spălarea vaselor va
deveni o adevărată plăcere!

K003

red citrus washing-up liquid

aloe washing-up liquid

fără pompă 24,13 LEI/1L

fără pompă 24,13 LEI/1L

VOLUM: 750 ml

PREȚ:

PREȚ:
www.parfumfm.ro

VOLUM: 750 ml

18,10 LEI

pompă

46

bine!

PREȚ:

AC 05

1,90 LEI

18,10 LEI

pompă

PREȚUL TOTAL AL SETULUI: 20,00 LEI

PREȚUL TOTAL AL SETULUI: 20,00 LEI

PREȚ:

AC05

1,90 LEI
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balsam pentru spălarea VASELOR
ULEI BABASSU

Este presat la rece, din semințe de
palmier Atalia (Attalea speciosa),
care crește sălbatic dar și cultivat,
în Brazilia și în Africa. Acest ulei
conține aproximativ 70% grăsimi și
este bogat în acizi grași nesaturați
dar și în vitamina E. Hidratează,
înmoaie și hrănește pielea. Acest ulei
fortifică pielea, având proprietăți
anti-îmbătrânire și protejând pielea
împotriva efectelor nocive ale factorilor
externi. Se absoarbe foarte ușor. Nu
provoacă iritații. Iar pielea este un
adevărat elixir al tinereții!

îndepărtează cu ușurință grăsimea, depunerile
și alte impurități
combină eficacitatea cu blândețea, în ceea
ce privește acțiunea sa asupra mâinilor
conține extracte din nucile palmierilor brazilieni
de babassu, având acțiune anti-îmbătrânire asupra
pielii mâinilor
glicerina și alantoina regenerează, calmează
și netezesc, ajutând la înlăturarea crăpăturilor și
umflăturilor
prezența proteinelor din lapte previne iritarea
și îmbunătățește starea pielii
are un pH neutru pentru piele (5,5)
nu conține alergeni
testat dermatologic

Eficient în acțiune

Delicat
pentru mâini
babassu oil

washing-up balm

soluţie pentru spălarea SUPRAFEŢELOR
şi A BLATURILOR DE BUCĂTĂRIE
îndepărtează perfect murdăria zilnică
perfectă pentru spălarea şi degresarea dulapurilor, a blaturilor, a parapeţilor,
a balustradelor şi a faianţei precum şi a pardoselii
nu lasă urme
universală, cu spumă redusă
cu ea se pot spăla suprafeţele emailate, ceramice, din oţel,
laminate precum şi din piatră

Remarcabilă

în fiecare zi
kitchen
cleaner

babassu oil washing-up balm K007

kitchen cleaner

(fără pompă) 26,13 LEI/1L

VOLUM: 750 ml

PREȚ:

PREȚ:
48
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VOLUM: 750 ml

19,60 LEI

pompă

PREȚ:

AC05

1,90 LEI

K001

(fără pulverizator) 25,20 LEI/1L

18,90 LEI

pulverizator

PREȚUL TOTAL AL SETULUI: 21,50 LEI

PREȚUL TOTAL AL SETULUI: 20,80 LEI

PREȚ:

AC04

1,90 LEI
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preparat pentru curăţarea
OŢELULUI INOXIDABIL

DEGRESANT FOARTE PUTERNIC

destinat curățării oțelului inoxidabil mat - INOX
conţine silicoane moi, care îndepărtează eficient diferite tipuri de murdării, de ex.
urme de mâini, depuneri grase
lasă suprafaţa curăţată foarte bine hidratată, strălucitoare şi protejată faţă
de apariţia altor pete
este recomandat, în special, pentru curăţarea elementelor fixe ale frigiderului, ale
cuptoarelor cu microunde pentru bucătărie, părţilor laterale ale plitelor
şi cuptoarelor
cu el se poate de asemenea curăţa partea exterioară a cratiţelor, feroneria
de yachting precum şi elementele decorative din oţel
inodor
asigură suprafața curățată sau pielea

îndepărtează complet chiar şi cele mai vechi depuneri de grăsime, reziduuri
de grăsimi arse, grăsimile persistente şi murdăria uleioasă şi lipicioasă
destinat curățării și degresării blaturilor, chiuvetelor, friteuzelor, ventilatoarelor,
hotelor, cuptoarelor, grătarelor, plitelor de aragaz, teracotelor precum şi altor
dispozitive din bucătărie
conține ingrediente de dedurizare a apei, ceea ce conduce la o eficiență mai mare
nu zgârie suprafețele curățate
nu lasă urme
întrebuinţat regulat, facilitează semnificativ menţinerea curăţeniei şi igienei în
fiecare bucătărie
cu acţiune intensă
lasă pe suprafaţa curăţată o aromă fermecătoare de flori proaspete de portocal

Pentru sarcini

speciale

Curăță și

hrănește
in o x

cleaner

47

degreaSER

extra power

k006

degreaser extra power k005

(fără atomizor) 134,40 LEI/1L

(fără pulverizator)28,93 LEI/1L

inox cleaner

VOLUM: 250 ml

PREȚ:

33,60 LEI

Atomizor

PREȚ:
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VOLUM: 750 ml

PREȚ:

AC06

1,90 LEI

21,70 LEI

pulverizator

PREȚUL TOTAL AL SETULUI: 35,50 LEI

PREȚUL TOTAL AL SETULUI: 23,60 LEI

PREȚ:

AC04

1,90 LEI
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pentru Tine pentru casa Ta

Calcarul nu se

depune

agent universal pentru ÎNDEPĂRTAREA
PIETREI (DECALCIFIANT UNIVERSAL)
agenţi acizi profesionali
elimină rapid piatra şi depunerile
de calcar, chiar şi din locurile
greu accesibile, de ex. dintre
elementele de la calorifer
conceput, în special, pentru
curăţarea ceainicelor, a fiarelor
de călcat, a expresoarelor
de cafea, a chiuvetelor şi a altor
elemente de încălzire
extrem de eficient
nu conţine materii prime
petrochimice, agenţi sintetici
aromaţi, coloranţi sintetici,
conservanţi sintetici sau materii
prime modificate genetic
nu trebuie să folosiți agentul
pentru îndepărtarea pietrei
de pe suprafețele sensibile la
acizii organici (alamă cromată
şi necromată, email, obiecte
din materiale sintetice sensibile
la acțiunea acidului, aluminiu
precum şi de pe suprafețele din
piatră naturală şi artificială)

PRODUSE PENTRU BAIE ȘI PENTRU BUCĂTĂRIE
emulsie pentru curăţarea ARTICOLELOR
SANITARE ŞI DE BUCĂTĂRIE

gel pentru îndepărtarea
PIETREI ŞI A RUGINII

preparat pentru curăţarea ROSTURILOR

granule pentru desfundarea ŢEVILOR

(multi surface soft cleanser)
(grout cleaner)

(limescale & rust remover gel)
(drain cleaner)

descaler
all purpose

descaler all purpose

k004

VOLUM: 1000 ml

PREȚ:

52
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30,80 LEI

Bucătăria şi baia sunt locuri unde igiena și
siguranța trebuie să fie pe primul loc. Avem grijă
de asta împreună!

Produsele FM GROUP for Home sunt produse originale FM GROUP World.
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emulsie pentru curăţarea
ARTICOLELOR SANITARE
ŞI DE BUCĂTĂRIE

preparat pentru curăţarea ROSTURILOR

Garantează
suprafețele
destinată pentru curăţarea
dispozitivelor din bucătărie, sanitare
şi a suprafeţelor nichelate
elimină eficient, fără frecare, chiar
și cele mai rezistente pete de
grăsime și murdărie din bucătărie
și din baie
spală și curăță eficient, datorită
dolomitei – un mijloc natural de
curățare, cu un grad de fragmentare
ridicat
nu zgârie, nu mătuiește și nu
decolorează suprafața de curățare
protejează și oferă o strălucire
delicată
lasă un parfum proaspăt de lămâie
ideală pentru utilizarea sa atât în
bucătărie cât și în baie
o consistenţă catifelată
ecologică

destinat curățării murdăriilor de pe rosturile din ciment, dintre plăcile de pe
pereţi şi pardoseli (gresie, teracotă, faianţă, marmură, mozaic)
elimină perfect și rapid murdăria, inclusiv depozitele de calcar
cu el se pot curăţa atât rosturile albe cât şi cele colorate
creează un strat de nanoparticule cu autocurăţare, care respinge activ
impurităţile, protejând permanent rosturile împotriva murdăriilor şi faţă de
absorbţia apei
utilizat în mod regulat, previne eficient murdăria și depunerea ei
are proprietăți antistatice
îndepărtează chiar și mizeria grasă
împrospătează culorile rosturilor
nu decoloreaza rosturile
are o plăcută aromă de portocale

Cu efect

îndelungat
grout
cleaner

grout cleaner

multi

DOLOMITA

Un mineral natural, care conține, în
principal, carbonat de calciu și de
magneziu. Aceste componente sunt
necesare organismului uman, astfel
încât se folosesc și la fabricarea de
medicamente. În emulsia noastră
de curățat obiectele sanitare și de
bucătărie, puritatea unică și gradul înalt
de fragmentare ale dolomitei, au fost
folosite cu succes pentru o curățare
eficientă a murdăriei, dar într-un mod
delicat. Dolomita are de asemenea o
textură lichidă și o consistență satinată.

surface

VOLUM: 750 ml

soft cleanser

multi surface soft cleanser

PREȚ:

bk01
pulverizator

VOLUM: 750 ml

16,10 LEI

PREȚUL TOTAL AL SETULUI: 17,30 LEI
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15,40 LEI

21,47 LEI/1L

PREȚ:

bK04

(fără pulverizator) 20,53 LEI/1L

PREȚ:

AC04

1,90 LEI
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gel pentru îndepărtarea PIETREI şi a RUGINII
recomandat pentru curățarea căzii, chiuvetei şi vasului de WC dar şi pentru
curățarea robineţilor şi duşurilor, chiar și pentru podele și gresie
formula unică a gelului facilitează îndepărtarea rapidă şi eficientă a depunerilor
de piatră, săpun, a petelor de rugină şi a altor tipuri de impurităţi depuse
pe armăturile sanitare
datorită consistenţei delicate a gelului, preparatul se menţine de asemenea
şi pe suprafeţele circulare (de ex. vasul WC-ului)
un strat subţire de gel acoperă suprafaţa curăţată şi permite agentului activ
să acţioneze
printr-o utilizare regulată, împiedică
murdăria să se depună
nu deteriorează suprafaţa curățată
nu se folosește pe marmură, piatră sau
pe suprafețe poroase
strălucire delicată
aroma delicată a florilor de portocal

Putere

și eficiență
limescale
& rust

remover gel

limescale & rust remover gel

bk03

granule destinate pentru desfundarea automată a ţevilor şi a sifoanelor
dizolvă eficient blocajele din chiuvete, guri de scurgere, sifoane, etc.
conţin componente care dizolvă grăsimile şi deşeurile de bucătărie
neutralizează mirosurile neplăcute
se dizolvă ușor în apă şi se clătesc
folosite regulat, permit păstrarea corespunzătoare a curăţeniei şi permeabilitatea
scurgerilor
nu duc la coroziunea țevilor din oțel și nu distrug garniturile de cauciuc
nu trebuie să fie folosite pentru desfundarea sifoanelor şi a țevilor realizate
din aluminiu
ideale pentru bucătărie şi baie
se recomandă utilizarea lor regulată, o dată pe lună

Înainte
să apelezi
instalatorul

drain cleaner

(fără pulverizator) 21,47 LEI/1L

VOLUM: 750 ml

PREȚ:

GRANULE pentru desfundarea ŢEVILOR

grease killer

16,10 LEI

drain cleaner

bk02

37,80 LEI/1 kg

pulverizator

PREȚ:
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GREUTATE: 500 g

AC04

1,90 LEI

PREȚ:

18,90 LEI

PREȚUL TOTAL AL SETULUI: 18,00 LEI
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pentru Tine pentru casa Ta

soluţie pentru curățarea
CABINELOR DE DUŞ

PRODUSE PENTRU BAIE
soluţie pentru curățarea CABINELOR DE DUŞ
(shower cleaner)

soluţie pentru curățarea BĂII

(bathroom cleaner)

O puritate

uimitoare
recomandată pentru curățarea cabinelor de duș,
căzilor, robineților, chiuvetelor și gresiei
conține un complex de compuși activi, care acționează
și cu apă rece
îndepărtează eficient depunerile de piatră, sedimentele
din apă, săpun sau alte reziduuri din baie
are în compoziție nanoparticule de siliciu, care,
prin folosirea regulată a soluției, pătrund în structura
suprafeței de curățare, formând un înveliș protector
împotriva murdăriei, aburilor sau sedimentelor
are proprietăți antistatice
nu conține alergeni
nu deteriorează suprafața curățată
strălucire delicată
păstrează un parfum proaspăt, fructat-floral, fiind un
amestec interesant de note de portocale, grapefruit,
mandarine și piersici, cu accente de vanilie și chihlimbar

shower

cleaner
shower cleaner

ba02

(fără pulverizator) 20,53 LEI/1L

VOLUM: 750 ml

PREȚ:

Baia ta este refugiul tău, oaza ta de relaxare,
SPA-ul de acasă, locul de care iți pasă... Aceasta
trebuie să fie impecabilă și sigură pentru
întreaga ta familie.

pulverizator

PREȚUL TOTAL AL SETULUI: 17,30 LEI
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15,40 LEI

PREȚ:

AC04

NANOPARTICULE
DE SILICIU

Sunt acei compuși chimici de dimensiuni
foarte mici, care acționează cu
eficacitate, depășindu-și dimensiunea
standard. Datorită acestei proprietăți,
nanoparticulele conținute de soluția
pentru curățarea cabinelor de duș,
pot pătrunde în suprafața de curățare,
reducând redepunerea murdăriei.

1,90 LEI
Produsele FM GROUP for Home sunt produse originale FM GROUP World.
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pentru Tine pentru casa Ta

PRODUSE PENTRU TOALETĂ

soluţie pentru spălarea BĂII
neobișnuit de eficace, datorită formulei unice
face față cu ușurință depunerilor de calcar, urmelor de săpun, altor impurități
recomandată pentru curățarea căzii, chiuvetelor, dușurilor, vaselor de toaletă
sau podelelor, gresiei și teracotei
conține ingrediente active inovatoare, care elimină cu succes petele
și sedimentele de calcar, prevenind reapariția lor
agenții destinați luciului și îngrijirii conferă ceramicii din baie o strălucire delicată
are proprietăți degresante
nu deteriorează suprafețele
păstrează un parfum proaspăt, fructat-floral, cu o notă discretă de lemn

GEL pentru SPĂLAREA VASULUI WC ŞI A GRUPURILOR SANITARE

(lemon wc cleaning gel)

Baia va

radia de
strălucire
bathroom

cleaner

bathroom cleaner

ba01

(fără pulverizator) 20,53 LEI/1L

VOLUM: 750 ml

PREȚ:

15,40 LEI

pulverizator

PREȚ:
60
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Baia ta este punctul nevralgic al casei și necesită
o grijă sporită. Având grijă de curățenia ei, îți
pasă de sănătatea Ta și a celor apropiați Ție.

AC04

1,90 LEI

PREȚUL TOTAL AL SETULUI: 17,30 LEI
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pentru Tine pentru casa Ta

GEL pentru curățarea VASULUI WC
ŞI A GRUPURILOR SANITARE

ACCESORII
LAVETĂ cu MICROFIBRE

(delicat cloth)

LAVETĂ multifuncţională în straturi
(multi function roll wipes)

Curățenie și

prospețime
de top
elimină depunerile de calcar, rugină,
petele de apă, grăsime sau alte impurități
consistența cremoasă a gelului permite
curățarea eficientă și exactă a diferitelor
tipuri de grupuri sanitare, incluzând aici
vasul de WC, chiuvetele ceramice
nu se folosește pe suprafețele emailate
conține agenți tensioactivi de suprafață
și acizi
are proprietăți degresante
redă strălucirea suprafețelor curățate
se limpezește ușor
nu zgârie suprafețele
păstrează o aromă proaspătă, de lămâie

lemon
wc cleaning gel

lemon wc cleaning gel

t001

20,53 LEI/1L

Noi știm că îți dorești să domnească o curățenie
perfectă în casa Ta. Aditivi adecvați: lavete pentru
curățare și lustruire.

VOLUM: 750 ml

PREȚ:
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15,40 LEI
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LAVETĂ delicată cu MICROFIBRE

LAVETA multifuncţională în straturi

structură unică de vafe
usucă și lustruiește perfect obiectele șterse
datorită utilizării microfibrei în fabricarea ei, are un rol aparte în lustruirea manuală
a obiectelor din sticlă și porțelan
nu lasă urme, pete sau scame
se păstrează curată cu ușurință – se poate spăla manual sau automat, la mașina
de spălat rufe, la o temperatură de 60ºC
ideală pentru alergici
finisare perfectă
dimensiuni: 40x40 cm

Microfibră

34 foi (straturi)
sub forma unui rulou uşor de mânuit, de dimensiunile prosoapelor de hârtie
foarte potrivită pentru curățarea diferitelor tipuri de suprafețe murdare
din gospodărie
are o textură unică, cu un sistem de orificii, care facilitează absorbţia apei,
a substanţelor uleioase, a detergenţilor şi a vopselelor
rezistentă la deteriorările mecanice
nu lasă urme
nu deteriorează suprafețele curățate
după spălare, fiecare lavetă se poate folosi în mod repetat
are perforaţii, datorită cărora separi cu uşurinţă numărul de straturi necesare
dimensiunile unei lavete: 23x39 cm

delicată – eficacitate
maximă
Corectează

orice
situație
multi

delicat

MICROFIBRĂ DELICATĂ
Este moale și flexibilă. Poate absorbi
de 7 ori mai mult decât cântărește
aceasta. Reduce într-un grad
semnificativ folosirea mijloacelor
chimice, deoarece textura acesteia
permite curăţarea suprafeţei cu
ajutorul apei sau pe uscat.

www.parfumfm.ro

roll wipes

34destraturi

cloth

delicat cloth

PREȚ:
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function

32,20 LEI

AC02

multi function roll wipes

PREȚ:

AC03

37,80 LEI
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pentru Tine și pentru Maşina Ta

PRODUSE COSMETICE AUTO
preparat pentru curățarea
JANTELOR DIN ALUMINIU

REZERVE de parfum
pentru maşină

PARFUMURI pentru maşină

preparat pentru întreținerea
BORDURILOR AUTO

(aluminium rim cleaner)
(car perfumes)

preparat pentru curăţarea
JANTELOR DIN ALUMINIU

(car perfume refills)

(cockpit care spray)

Eficiență și

strălucire
îndepărtează perfect murdăria zilnică
de pe jante şi capace, precum şi murdăriile
persistente provenite din exploatare, de
ex. stratul de pe plăcuţele de frână
sigur pentru lac (vopsea)
se poate folosi atât pentru curăţarea
jantelor din oţel şi aluminiu precum
şi a celor cromate şi lăcuite
redă strălucirea
aluminium

rim

auto

cleaner

aluminium rim cleaner

au02

(fără pulverizator) 39,20 LEI/1L

VOLUM: 750 ml

PREȚ:

Noi îți arătăm cea mai bună metodă de curățare și
întreținere a autoturismului Tău. Demn de luat în
seamă este și parfumul său, care-ți face fiecare călătorie
plăcută.

pulverizator

PREȚUL TOTAL AL SETULUI: 31,30 LEI
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29,40 LEI

PREȚ:

AC04

1,90 LEI
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PARFUMURI pentru maşină

create pe bază de parfumuri de calitate
bucurați-vă de o aromă plăcută, mai mult timp
ușor de montat pe grilele de aer ale mașinii
rezerve disponibile

Simte această aromă
summer whiff

car perfume

Lasă-te fermecat de mirosul florilor dulci, cu
un adaos de note fructate şi uşoare acorduri
lemnoase. O aromă ideală, care se asortează cu
parfumul pentru femei FM 98.

jamaica dream
car perfume

Lasă-te fermecat de paradisiaca compoziţie de măr,
prune, scorţişoară şi rom jamaican. Această aromă se
potriveşte perfect cu apa de parfum pentru bărbaţi
FM 57.

jamaica dream car perfume

AU11

3000,00 LEI/1L

VOLUM: 6 ml

PREȚ:

18,00 LEI

în călătorie
summer whiff car perfume

AU10

3000,00 LEI/1L

VOLUM: 6 ml

PREȚ:
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REZERVE pentru parfumurile auto

preparat pentru întreţinerea
BORDURILOR AUTO
curăţă şi întreţine perfect suprafaţa

în cazul în care ai deja parfumurile pentru maşină, împreună cu dispozitivul de
montare, cumpără doar rezervele de parfum – un mod mai ieftin și mai ecologic
în două versiuni de arome: pentru femei și pentru bărbaţi

Confortabil

și economic

summer whiff

lemnului separator şi a elementelor
din plastic din interiorul maşinii
datorită conţinutului bogat în ingrediente anti-electrostatice, inhibă redepunerea
particulelor de praf
încetinește procesul de îmbătrânire a plasticului
conferă suprafețelor curățate o strălucire delicată

Garantează
interiorul
mașinii tale!

car perfume refill

summer whiff car perfume refill

AU12

2300,00 LEI/1L

VOLUM: 6 ml

PREȚ:

13,80 LEI

jamaica dream

car perfume refill

jamaica dream car perfume refill

AU13

cockpit

care spray

2300,00 LEI/1L

VOLUM: 6 ml

PREȚ:

13,80 LEI

cockpit care spray au01
71,00 LEI/1L

VOLUM: 300 ml

PREȚ:
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21,30 LEI
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PUNCT DE VÂNZARE:i
B-dul. Metalurgiei nr.81B
sector 4; Bucuresti
Romania

DEPARTAMENTUL RECLAMAŢII:
B-dul. Metalurgiei nr.81B
sector 4; Bucuresti
Tel. reclamaţii: 021-255 08 08
fax 021-200 30 60
e-mail: reclamatii@parfumfm.ro
www.parfumfm.ro

DEPARTAMENTUL COMENZI:
B-dul. Metalurgiei nr.81B
sector 4; Bucuresti
Tel. comenzi: 021-255 08 08
fax 021-200 30 60
e-mail: comenzi@parfumfm.ro

Încercați și alte produse FM GROUP:
produsele de parfumerie și produsele cosmetice pentru îngrijirea corpului din catalogul anual FM GROUP
cosmeticele și produsele pentru machiaj din catalogul de produse FM GROUP MAKE-UP

Distribuitor

Romania

Toate drepturile rezervate. Nu multiplicaţi.
Copierea produselor noastre originale va fi considerată un act de concurenţă
neloială.
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