
Am Care Babywipes 80ct.
Am Care Babywipes zijn ideaal bij elke verschoning. Ze worden 
geïmpregneerd met een milde,  reinigende lotion zonder alcohol 
en natuurlijke kamille-extracten. De doekjes zijn bijzonder 
geschikt voor de gevoelige babyhuid. Dermatologisch getest.

Am Care Facial Wipes 25ct.
Verfrissende gezichtsreinigingsdoekjes voor effectieve reiniging 
van gezicht, ogen en hals. De milde lotion, verrijkt met Aloë Vera, 
Vitamine E en Ureum, verzorgt en hydrateert de huid op zachte 
wijze. Dermatologisch getest.

Am Care Kids Wipes 40ct.
Voor schone handjes en gezichtjes. De verfrissende doekjes zijn 
hygiënisch in gebruik en bevatten extra milde lotion speciaal 
voor kinderen. Ideaal voor thuis en onderweg. Dermatologisch 
getest.

Am Care Vochtig Toiletpapier 50ct.
Vochtig toiletpapier. Verfrissend en verzorgend. Biologisch 
afbreekbaar. Niet in het toilet gooien. Dermatologisch getest.

Am Clean Allesreiniging Citrus 80ct.
Am Clean vochtige allesreinigingsdoekjes zijn zeer geschikt 
voor het eenvoudig en snel reinigen van alle oppervlakken. De 
reinigende lotion zorgt voor een zichtbaar schoon en glanzend 
resultaat en laat een aangename, frisse geur achter. Nadrogen of 
naspoelen niet nodig. Sluit na gebruik het pakje om uitdroging te 
voorkomen.

Am Clean Allesreiniging Seabreeze 80ct.
Am Clean vochtige allesreinigingsdoekjes zijn zeer geschikt 
voor het eenvoudig en snel reinigen van alle oppervlakken. De 
reinigende lotion zorgt voor een zichtbaar schoon en glanzend 
resultaat en laat een aangename, frisse geur achter. Nadrogen of 
naspoelen niet nodig. Sluit na gebruik het pakje om uitdroging te 
voorkomen.

Am Clean Floor Wipes 15ct.
Vochtige vloerdoeken Reinigen alle  oppervlakken. Niet spoelen. 
Sluit na gebruik de verpakking om uitdrogen te voorkomen. 



Am Clean Laminaatdoeken 15ct.
Am Clean vloerdoeken special voor het reinigen van laminaat en 
parket. Het grote, sterke doek bevat een verzorgende lotion voor 
een glanzend en schoon resultaat. De honingraat structuur van 
het doek zorgt voor extra vuilopname. Nadrogen of naspoelen 
niet nodig.

Am Clean Leather Wipes 15ct.
Reiniging en verzorging in één – Zachte bescherming
Frist de kleuren op – Verzorgt en beschermt het leer

Am Clean Professional 35ct.
Am Clean Professional reinigingsdoeken zijn zeer geschikt voor 
de snelle en krachtige reiniging van zowel grote oppervlakken 
als voor de vloer. Het extra grote en extra sterke doek verwijdert 
moeiteloos stof, vuil of vet. De reinigende lotion zorgt voor een 
zichtbaar schoon en glanzend resultaat en laat een aangename, 
frisse geur achter. Naspoelen of nadrogen niet nodig. Sluit na 
gebruik de verpakking om uitdroging te voorkomen.

Am Clean Sterile Hygienische Doekjes 20ct.
Geschikt voor handen en oppervlakken
Hygiënische doekjes
Hygiëne voor thuis en onderweg

Babybee Babywipes 90ct.
BabyBee Babydoekjes zijn ideaal voor de verzorging van uw 
baby. De zachte doekjes zijn bijzonder geschikt voor de gevoelige 
babyhuid. Met kamille.

Moisties Intimate Wipes 20ct.
Zachte doekjes voor een dagelijks schoon, fris en verzorgend 
gevoel. Niet in toilet gooien. Dermatologisch getest.

Moisties Vochtig Toiletpapier 70ct.
Vochtig toiletpapier
Verfrissend en verzorgend. Biologisch afbreekbaar. Niet in het 
toilet gooien.
Dermatologisch getest.



Ydeal Facial Micellair water 25ct.
3-in-1 gezichtsreinigingsdoekjes micellair reinigen, hydrateren en 
verwijderen eenvoudig waterproof make-up en onzuiverheden. 
De doekjes bevatten een verzorgende micellaire lotion, met Aloë 
Vera en Vitamine E, voor een zachte, frisse en stralende huid. 
Geschikt voor alle huidtypen. Niet in het toilet gooien.

Ydeal Facial Mild en Caring 25ct.
YDÉAL Gezichtsreinigingsdoekjes zijn perfect voor het 
verwijderen van make-up en onzuiverheden op een zachte 
en efficiënte manier. De milde lotion, verrijkt met Aloë Vera, 
Vitamine E en Ureum, zorgt voor extra hydratatie en een schone 
en frisse huid. Niet in het toilet gooien.

YDEAL Summertouch 10ct.
Zelfbruinende doekjes voor eenvoudig en snel een natuurlijke 
bruine teint. Geschikt voor het lichaam en gezicht. Aanbrengen 
op een droge, gereinigde huid. Doekje gelijkmatig over huid 
wrijven. De egale, natuurlijke teint verschijnt binnen enkele 
uren. Indien nodig herhalen totdat de gewenste teint bereikt is. 
Geschikt voor alle huidtypen. Handen goed wassen na gebruik. 
Beschermt niet tegen UV-straling. Vermijd haaraanzet en 
wenkbrauwen. Niet in toilet gooien.


