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dla
najmłodszych

Pielęgnacja
włosów

Pielęgnacja
ciała

dla twojego
domu

Pielęgnacja
twarzy

Pranie
i płukanie

pranie 
i płukanie

płyn do płukania tkanin k, świeży
K traditional fabric softeners, fresh

500 ml,  
1, 5 l

płyn do płukania tkanin k, lawendowy 
K traditional fabric softeners, lavender

500 ml,  
1, 5 l

płyn do płukania tkanin k, górski 
K traditional fabric softeners, moutain

500 ml,  
1, 5 l

płyn do mycia naczyń k, balsam z oliwką i witaminami  
K washing up liquids line, balsam with olive and vitamins

500 ml

płyn do mycia naczyń k, balsam + calcium 
K washing up liquids line, balsam with calcium

500 ml

płyn do mycia naczyń k Fresh Granat 
K Fresh washing up liquids line Granat / Pomegranate

750 ml

płyn do mycia naczyń k Fresh Limonka 
K Fresh washing up liquids line Lime

750 ml

płyn do mycia naczyń k Fresh mięta z cytryną 
K Fresh washing up liquids line Mint with lemon

750 ml

uniwersalne płyny do mycia i czyszczenia k aromatic ispiration 
spanish lemon, spanish bergamot, white flowers, red flowers

1 l
all-purpose cleaner k aromatic inspiration 
spanish lemon, spanish bergamot, white flowers, red flowers

k profesional płyny do: mycia kuchni, odtłuszczacz  
uniwersalny, do mycia szyb, do mycia łazienek,  
do czyszczenia kabin prysznicowych

750 ml

k profesional: kitchen cleaner, universal degreaser, glass 
cleaner, bathroom cleaner, cabine spray

750 ml

płyny do płukania k parfume, heaven, delicious 
K Parfume fabric softeners line, heaven, delicious

1 l

płyny do płukania k hipoalergiczne, sensitive, delicate 
K hypoallergenic fabric softeners line, sensitive, delicate

 1 l

koncentraty do płukania k aromatherapy  
(magic feel, felicity, harmony, active)

2 l

k aromatherapy concentrated fabric softeners 
(magic feel, felicity, harmony, active)

2 l

płyn do płukania tkanin k, kwiatowy 
K traditional fabric softeners, flowery

500 ml,  
1, 5 l

płyn do płukania tkanin k, wiosenna świeżość 
K traditional fabric softeners, spring freshness

500 ml,  
1, 5 l

płyn do mycia naczyń k, balsam z aloesem  
K washing up liquids line, balsam with aloe

500 ml

płyn do mycia naczyń k, miętowy 
K washing up liquids line, mint

500 ml

płyn do mycia naczyń k, cytrynowy
K washing up liquids line, lemon

500 ml

hipoalergiczny płyn do prania ręcznego z lanoliną kolor
hypoallergenic hand laundering liquids with lanolin color

1 l

hipoalergiczny płyn do prania ręcznego z lanoliną – black
Hypoallergenic hand laundering liquid with lanolin - black

500 ml

hipoalergiczne płyny do prania ręcznego z lanoliną 
hypoallergenic hand laundering liquids with lanolin

1 l
500 ml

płyn do płukania k, zielone jabłuszko 
K traditional fabric softeners line, green apple

4 l

płyn do płukania k, light 
K traditional fabric softeners line, light

4 l

płyn do płukania k, łatwe prasowanie 
K traditional fabric softeners line, easy ironin

4 l

koncentraty k do płukania tkanian  
(tropical rain, raindrops, wild rivers)

750 ml

k concentrated fabric softeners
(tropical rain, raindrops, wild rivers)

750 ml
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dLa 
najmłodszych

pieLęGnacja
włosów

pieLęGnacja
ciała

pieLęGnacja
twarzy

mydło toaletowe
Bambi baby soap

100 g

krem pielegnacyjny
Bambi baby cream

100 ml

szampon i płyn do kąpieli 2 w 1  
Bambi baby 2 in 1 shampoo and bath

300 ml

pianka do mycia
Bambi baby washing foam

250 ml

oliwka pielegnacyjna
Bambi baby oil

200 ml

płyn do kąpieli
Bambi baby bath

500 ml

produkty 
do prania 
i płukania

oliwka pielegnacyjna
Bambi hypoallergenic oil

200 ml

szampon i żel do kąpiel 
Bambi 2 in 1 hypoallergenic shampoo

150 ml

delikatny szampon w piance
Bambi hypoallergenic shampoo foam

250 ml

płyn do prania bielizny i ubranek niemowlęcych i dziecięcych 
Bambi softeners

1 l

płyn do płukania ubranek dziecięcych 
Bambi laundering liquid

1 l

płyn do kąpieli exotic
Bambi exotic buble bath

500 ml

płyn do kąpieli truskawka
Bambi strawberry buble bath

500 ml

szampon brzoskwiniowy
Bambi peach shampoo

300 ml

szampon z d-pantrhenolem
Bambi shampoo

150, 300 ml

szampon rumiankowy
Bambi camomile shampoo

150 ml

krem pielęgnacyjny
Bambi cream

100 g 

szampon men
Shampoo for men

250 ml

szampon i żel 2 w 1 men 
Shampoo & gel for men 2 in 1

250 ml

szampon do włosów tłustych  
Shampoo for greasy hair

250 ml

krem do rąk i paznokci Familijny soft sos regeneracja 
Hands and nails skin cream Familijny Soft SOS Regeneracja

100 ml

krem do twarzy i ciała Familijny soft sos regeneracja
Face and body cream Familijny Soft SOS Regeneracja

300 ml

Balsam do ciała Familijny soft sos regeneracja 
Body lotion Familijny Soft SOS Regeneracja

400 ml

szampon do włosów suchych i normalnych 
Shampoo for dry and normal hair

250 ml

szampon przeciwłupieżowy 
Shampoo anti-dandruff

250 ml

szampon do mycia i pielęgnacji 2 w 1 
Shampoo wash and care 2 in 1

250 ml

szampon dla dorosłych biały 
Shampoo white

500 ml

szampon dla dorosłych niebieski 
Shampoo blue

500 ml

szampon z czarną rzepą 
Shampoo Black turnip

250, 500, 
1000 ml

szampon rumiankowy  
Shampoo Camomile

250, 500, 
1000 ml

szampon pokrzywowy  
Shampoo Netle

250, 500, 1000 ml, saszetka

szampon nagietkowy 
Shampoo Marigold

500, 1000 ml

szampon aloesowy 
Shampoo Aloe

250, 500, 
1000 ml

szampony hipoalergiczne  
do włosów normalnych,  
tłustych, suchych 
Shampoo for normal, greasy, dry hair

400 ml

szampony Familijne pielęgnacyjne 
(wzmocnienie i objętość, świeżość  
i puszystość)

500 ml

Familijny care shampoo 
( strengthening and volume,  
freshness and softness)

500 ml

szampony owocowa pielęgnacja: 
 
energia i blask / Energy and shines
kolor i blask / Color and shines
witalność i blask / Vitality and shines

500 ml

kremowe mydło w płynie wanilia 
creamy liquid soap vanilla

500 ml

kremowe mydło w płynie róża 
creamy liquid soap rose

500 ml

kremowe mydło w płynie rumianek 
creamy liquid soap camomile

500 ml

krem nawilżający z ogórkiem  
Moisturizing with cucumber

100 g

krem tłusty
Greasy

100 g

krem półtłusty  
Vanishing

100 g

krem półtłusty rumiankowy  
Vanishing with camomile

100 g

krem nawilżający z kompleksem witamin  
Moisturizing with vitamin complex

100 g

antybakteryjne mydło w płynie aloes i witaminy 
antibacterial liquid soap line Aloe and vitamins

500 ml

antybakteryjne mydło w płynie kuchenne 
antibacterial liquid soap line Kitchen soap

500 ml

antybakteryjne mydło w płynie mango i witaminy 
antibacterial liquid soap line Mango and vitamins

500 ml

krem do twarzy i ciała Familijny soft 
Familijny Soft face and body cream

300 ml

Balsam do ciała Familijny soft  
Familijny Soft body lotion

400 ml

krem do twarzy i ciała Familijny soft oliwkowy
Familijny Soft with olive face and body cream

300 ml

Balsam do ciała Familijny soft  oliwkowy
Familijny Soft with olive body lotion

400 ml

spirytus salicylowy 
salicylic alcohol

120 ml


