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Σφουγγάρια Τούλινα

CL-250-36 CLCH-067-48

CL-02594-30

Silky-Soft Mesh Sponge 70g Detoxify Invigorating Mesh Sponge 60g

Antimicrobial Mesh Sponge 60g –
Σταντ ραφιού 30τμχ

Bath&Body70gMeshSponge

Κύλινδρος δαπέδου 72τμχ

CL-037-72

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Δημιουργεί πλούσιο 

αφρό, καθώς το σαπούνι απλώνεται πιο 

εύκολα σε όλο σας το σώμα. Καθαριστείτε 

καλύτερα, διατηρήσετε την εμφάνιση σας και 

να νιώστε εκπληκτικά.

Το Purifying Detoxify Mesh Bath Sponge 
περιέχει άνθρακα ώστε να ενισχύσει τη 
διαδικασία καθαρισμού της επιδερμίδας. 
Αφαιρεί ακαθαρσίες και απολεπίζει απαλά 
το δέρμα σας, προσφέροντας μια πιο λεία, 
απαλή και φωτεινή όψη .

ANTI-MICROBIAL: Η μοναδική
αντιμικροβιακή προστασία της
Cleanlogic καταστρέφει ή
επιβραδύνει την εξάπλωση
μικροοργανισμών όπως βακτήρια
και μούχλα

Τα Mesh Bath Sponge είναι κατασκευασμένα 

από λεπτό πλέγμα ,ιδανικό για το ευαίσθητο 

δέρμα. Οι ίνες δημιουργούν πλούσιο αφρό 

που καθαρίζουν και καταπραύνουν ολόκληρο 

το σώμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BRAILLE: Δεσμευμένη στο να 
βοηθά!Η Cleanlogic δημιούργησε συσκευασία 
με γραφή Braille, ώστε να βοηθήσει τα τυφλά 
και τα άτομα με προβλήματα όρασης να 
ζήσουν μια πιο ανεξάρτητη ζωή.

Χρώματα: Κοραλί, Σμαραγδί, Λευκό

Χρώματα: Μαύρο



Τρίφτες Απολέπισης Σώματος

CLCH-072-48

Detoxify Foam Sponge

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BRAILLE: Δεσμευμένη στο να 
βοηθά!Η Cleanlogic δημιούργησε συσκευασία 
με γραφή Braille, ώστε να βοηθήσει τα τυφλά 
και τα άτομα με προβλήματα όρασης να 
ζήσουν μια πιο ανεξάρτητη ζωή.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Δημιουργεί πλούσιο 
αφρό, καθώς το σαπούνι απλώνεται πιο 
εύκολα σε όλο σας το σώμα. Καθαριστείτε 
καλύτερα, διατηρήσετε την εμφάνιση σας και 
να νιώστε εκπληκτικά.

Το Charcoal Infused Foam Body Sponge
έχει κατάλληλη υφή για να καθαρίζει 
απαλά τις εξωτερικές στοιβάδες της 
νεκρής επιδερμίδας και να 
απελευθερώνει τους πόρους. Ο 
εμποτισμός με άνθρακα ενισχύει την 
εμπειρία καθαρισμού σας, 
απομακρύνοντας ακαθαρσίες, λιπαρότητα 
και τοξίνες.

6 αδα 
(στέλνεται
έτοιμο με 
χάρτινη θήκη 
τοποθέτησης)

CLCH-215-48

Detoxify Body Exfoliator Detoxify Body Exfoliator Set of 3

CLD-02367-12

Εμποτισμένοι με άνθρακα

Χρώματα: Γκρί, Μαύρο

6 αδα 
(στέλνεται
έτοιμο με 
χάρτινη θήκη 
τοποθέτησης)



Τρίφτες Απολέπισης Σώματος Large Οργανικό Βαμβάκι

Χρώματα: Κοραλί, Σμαραγδί, Λευκό

CL-101-48

Το Cleanlogic Large Exfoliating Body Scrubber 
απομακρύνει το ξηρό και ταλαιπωρημένο δέρμα, 
αφήνοντάς το στην καλύτερη κατάσταση για 
ανανέωση και ενυδάτωση. Ο τρίφτης διαθέτει ένα 
βολικό ιμάντα χεριού για ασφαλές κράτημα. Τρίψτε 
και θρέψτε το δέρμα σας με αυτή τη φυσική 
διαδικασία καθαρισμού

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Δημιουργεί πλούσιο 
αφρό, καθώς το σαπούνι απλώνεται πιο εύκολα σε 
όλο σας το σώμα. Καθαριστείτε καλύτερα, 
διατηρήσετε την εμφάνιση σας και να νιώστε 
εκπληκτικά.

ANTI-MICROBIAL: Η μοναδική 
αντιμικροβιακή προστασία της 
Cleanlogic καταστρέφει ή 
επιβραδύνει την εξάπλωση 
μικροοργανισμών όπως 
βακτήρια και μούχλα 

6 αδα 
(στέλνεται
έτοιμο με 
χάρτινη θήκη 
τοποθέτησης)

CLC-118-48

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Κατασκευασμένο από μείγμα 
πιστοποιημένου οργανικού βαμβακιού και 
ανακυκλωμένου πολυεστέρα. Χωρίς χρωστικές. 
Συσκευασία από πιστοποιημένο FSC, 100% 
ανακυκλωμένο χαρτί και τυπωμένη με φιλικό προς 
το περιβάλλον μελάνι από φυτικά υλικά και 
ορυκτέλαια

Sustainable Large Body
ExfoliatorLarge Body Exfoliator

CL-02623-12 CLSU-02500-12

Large Body Exfoliator

Exfoliator Set of 3

Sustainable Large Body Exfoliator

Exfoliator Set of 3

6 αδα 
(στέλνεται
έτοιμο με 
χάρτινη θήκη 
τοποθέτησης)

Χρώματα: Μπεζ



Τρίφτες Απολέπισης Σώματος Διπλής Όψης
Το Dual Texture Exfoliating Body 
Scrubber έχει μια πλευρά με υφή για 
απολέπιση σε όλο το σώμα και μια 
πλευρά για λείανση και ενυδάτωση.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: 
Δημιουργεί πλούσιο αφρό, καθώς το 
σαπούνι απλώνεται πιο εύκολα σε 
όλο σας το σώμα. Καθαριστείτε 
καλύτερα, διατηρήσετε την 
εμφάνιση σας και να νιώστε 
εκπληκτικά.

ANTI-MICROBIAL: Η μοναδική 
αντιμικροβιακή προστασία της 
Cleanlogic καταστρέφει ή 
επιβραδύνει την εξάπλωση 
μικροοργανισμών όπως βακτήρια 
και μούχλα 

Το Charcoal Infused έχει κατάλληλη 
υφή για να καθαρίζει απαλά τις 
εξωτερικές στοιβάδες της νεκρής 
επιδερμίδας και να απελευθερώνει 
τους πόρους. Ο εμποτισμός με 
άνθρακα ενισχύει την εμπειρία 
καθαρισμού σας, απομακρύνοντας 
ακαθαρσίες, λιπαρότητα και τοξίνες.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Κατασκευασμένο 
από μείγμα πιστοποιημένου 
οργανικού βαμβακιού και 
ανακυκλωμένου πολυεστέρα. Χωρίς 
χρωστικές. Συσκευασία από 
πιστοποιημένο FSC, 100% 
ανακυκλωμένο χαρτί και τυπωμένη 
με φιλικό προς το περιβάλλον μελάνι 
από φυτικά υλικά και ορυκτέλαια

Χρώματα: Κοραλί, Σμαραγδί, Λευκό

6 αδα 
(στέλνεται
έτοιμο με 
χάρτινη θήκη 
τοποθέτησης)

Dual-Texture Body Exfoliator

CL-102-48

Sensitive Skin Dual-Texture 
Body Exfoliator

CL-02583-48

Χρώματα: Κοραλί, Σμαραγδί

6 αδα 
(στέλνεται
έτοιμο με 
χάρτινη θήκη 
τοποθέτησης)

CLCH-216-48

Detoxify Dual-Texture Body
Exfoliator

6 αδα 
(στέλνεται
έτοιμο με 
χάρτινη θήκη 
τοποθέτησης)

CLC-119-48

6 αδα 
(στέλνεται
έτοιμο με 
χάρτινη θήκη 
τοποθέτησης)

Sustainable Dual-Texture 
Body Scrubber



Τρίφτες Απολέπισης Σώματος Διπλής Όψης Σετ 3τμχ

CL-02617-12CL-02624-12 CLD-02368-12 CLSU-02501-12

Dual-Texture Body Exfoliator
Σετ 3 τμχ

Sensitive Skin Dual-Texture 
Body  Exfoliator Σετ 3 τμχ

Detoxify Dual-Texture 

Body Exfoliator Σετ 3 τμχ

Sustainable Dual-Texture 

Body Exfoliator Σετ 3 τμχ

Χρώματα: Κοραλί, 

Σμαραγδί, Γκρί

Travel Dual-Texture 
Body Scrubber

CLT-116-48

Το Travel Dual-Texture Body Scrubber σε μέγεθος 
ταξιδιού έχει μια μαλακή υφασμάτινη πλευρά για το 
πρόσωπό σας και άλλες ευαίσθητες περιοχές και μια 
για απολέπιση ολόκληρου του σώματος.

Χρώματα: Κοραλί, 

Σμαραγδί, Γκρί



Ύφασμα Απολέπισης Επεκτεινόμενο
Το Exfoliating Stretch Cloth
επεκτείνεται έως και 3 φορές το 
αρχικό του μέγεθος. Έτσι 
περιοχές όπως η πλάτη σας 
είναι εύκολα προσβάσιμες, για 
να καθαρίσετε ολόκληρο σας το 
σώμα.

STRETCH FIBER TECHNOLOGY : 
Ένα μοναδικό μείγμα υλικών 
εξασφαλίζει ομαλή και 
ομοιόμορφη εμπειρία 
απολέπισης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: 
Δημιουργεί πλούσιο αφρό, 
καθώς το σαπούνι απλώνεται 
πιο εύκολα σε όλο σας το σώμα. 
Καθαριστείτε καλύτερα, 
διατηρήσετε την εμφάνιση σας 
και να νιώστε εκπληκτικά.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: 
Κατασκευασμένο από μείγμα 
πιστοποιημένου οργανικού 
βαμβακιού και ανακυκλωμένου 
πολυεστέρα. Χωρίς χρωστικές. 
Συσκευασία από πιστοποιημένο 
FSC, 100% ανακυκλωμένο χαρτί 
και τυπωμένη με φιλικό προς το 
περιβάλλον μελάνι από φυτικά 
υλικά και ορυκτέλαια

CL-104-48

Χρώματα: Κοραλί, Σμαραγδί

CL-02584-48

Exfoliating 
Stretch Cloth

Sensitive Skin Exfoliating 
Stretch  Cloth

6 αδα 
(στέλνεται
έτοιμο με 
χάρτινη θήκη 
τοποθέτησης)

Sustainable Exfoliating 
Stretch  Cloth

CLC-120-48

Χρώματα: Κοραλί, Σμαραγδί, Γκρί

CL-02619-12

Χρώματα: Κοραλί,

Σμαραγδί, Γκρί

Exfoliating 
Stretch Cloth Σετ 3τμχ

CL-02618-12

Sensitive Skin Exfoliating 
Stretch  Cloth Σετ 3τμχ

Χρώματα: Κοραλί, Σμαραγδί, Γκρί

6 αδα 
(στέλνεται
έτοιμο με 
χάρτινη θήκη 
τοποθέτησης)



Γάντια Απολέπισης

CL-105-48

Exfoliating Body
Gloves

Φορέστε τα γάντια για να 
καθαρίσετε απαλά το ξηρό, 
κατεστραμμένο δέρμα σας. 
Διαθέτει διπλή μανσέτα για 
ασφαλή εφαρμογή.

ANTI-MICROBIAL: Η μοναδική 
αντιμικροβιακή προστασία της 
Cleanlogic καταστρέφει ή 
επιβραδύνει την εξάπλωση 
μικροοργανισμών όπως 
βακτήρια και μούχλα 

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: 
Δημιουργεί πλούσιο αφρό, 
καθώς το σαπούνι απλώνεται 
πιο εύκολα σε όλο σας το σώμα. 
Καθαριστείτε καλύτερα, 
διατηρήσετε την εμφάνιση σας 
και να νιώστε εκπληκτικά.

6 αδα 
(στέλνεται
έτοιμο με 
χάρτινη θήκη 
τοποθέτησης)

Χρώματα: Κοραλί, Σμαραγδί

CL-347-48

6 αδα 
(στέλνεται
έτοιμο με 
χάρτινη θήκη 
τοποθέτησης)

Χρησιμοποιήστε το  
Exfoliating Bath & 
Shower Mitt με το 
αγαπημένο σας σαπούνι ή 
αφρόλουτρο για να 
δημιουργήσετε πλούσιο 
αφρό ενώ κάνετε 
απολέπιση.

Exfoliating Bath Mitt Exfoliating Bath Mitt

Σετ 3τμχ

CL-02473-12



Βούρτσα ,Τρίφτες Πλάτης, Τουρμπάνι Στεγνώματος 

CL-171-48

CLSU-02505-12

Wooden Handle 
Bristle Bath Brush

Sustainable Back Scrubber 
With Handles Σετ 3τμχ

Το Sustainable by Cleanlogic 
Exfoliating Back Scrubber with 
Handles αφαιρεί το ξηρό και 
ταλαιπωρημένο δέρμα, αφήνοντάς 
το ιδανικό για ανανέωση και 
ενυδάτωση. Ο τρίφτης διαθέτει 
βολικές πλαστικές λαβές, που 
καθιστούν ευκολότερο τον 
καθαρισμό των δυσπρόσιτων 
περιοχών. Ανανεώστε και θρέψτε το 
δέρμα σας!

Η μακριά ξύλινη λαβή του, 
διευκολύνει το τρίψιμο των 
δυσπρόσιτων περιοχών, ενώ οι 
σφιχτές τρίχες δημιουργούν 
πλούσιο αφρό που καθαρίζει και 
αναζωογονεί βαθιά το θαμπό, 
ξηρό δέρμα.

6 αδα 
(στέλνεται
έτοιμο με 
χάρτινη θήκη 
τοποθέτησης)

Χρώματα: Κοραλί, Σμαραγδί

CL-442-48

Microfiber Hair Wrap

To Microfiber Hair Wrap
είναι κατασκευασμένο από 
100% υλικό μικροϊνών. 
Απορροφά το νερό γρήγορα 
και αποτελεσματικά. Στεγνώνει 
τα μαλλιά σε κλάσμα του 
χρόνου που χρειάζεται μια  
πετσέτα μπάνιου.

6 αδα 
(στέλνεται
έτοιμο με 
χάρτινη θήκη 
τοποθέτησης)



Γάντια και Ύφασμα Προσώπου για Ευαίσθητη Επιδερμίδα

CL-354-48

Το Dual Texture Facial 
Mitt είναι αμφίπλευρο. 
Σχεδιασμένο για 
ευαίσθητες 
επιδερμίδες. Η πλευρά 
της απολέπισης 
καθαρίζει απαλά το 
πρόσωπο και αφαιρεί 
το νεκρό δέρμα, και η 
μαλακή πλευρά με 
μικροϊνες απομακρύνει 
την  λιπαρότητα και το 
μακιγιάζ .

Sensitive Skin Dual-
Texture Facial Mitt

CL-02474-12

Sensitive Skin Dual-Texture 
Facial Mitt 3τμχ

6 αδα 
(στέλνεται
έτοιμο με 
χάρτινη θήκη 
τοποθέτησης)

Χρώματα: Κοραλί, Σμαραγδί, Γκρί

Sensitive Skin Dual-Texture 
Face Cloths 3τμχ

CL-02476-12
Χρώματα: Κοραλί,

Σμαραγδί, ΓκρίΤο Dual Texture Face Cloths είναι αμφίπλευρο. 
Σχεδιασμένο για ευαίσθητες επιδερμίδες. Η 
πλευρά της απολέπισης καθαρίζει απαλά το 
πρόσωπο και αφαιρεί το νεκρό δέρμα, και η 
μαλακή πλευρά με μικροϊνες απομακρύνει την  
λιπαρότητα και το μακιγιάζ .



Buffers Προσώπου για Ευαίσθητη Επιδερμίδα - Διπλής Όψης

Το Dual Texture Facial 
Buffer είναι αμφίπλευρο. 
Σχεδιασμένο για ευαίσθητες 
επιδερμίδες. Η πλευρά της 
απολέπισης καθαρίζει 
απαλά το πρόσωπο και 
αφαιρεί το νεκρό δέρμα, και 
η μαλακή πλευρά με 
μικροϊνες απομακρύνει την  
λιπαρότητα και το μακιγιάζ .. 

6 αδα 
(στέλνεται
έτοιμο με 
χάρτινη θήκη 
τοποθέτησης)

Περιέχει 3 buffer

CL-352-48 Χρώματα: Κοραλί, Σμαραγδί

Sensitive Skin Dual-
Texture Facial  Buffers

Detoxify Sensitive Skin Dual-
Texture  Facial Buffers

6 αδα 
(στέλνεται
έτοιμο με 
χάρτινη θήκη 
τοποθέτησης)

Περιέχει 3 buffer

Χρώματα: Γκρί, Μαύρο CLCH-353-48

Το Charcoal Infused έχει 
κατάλληλη υφή για να καθαρίζει 
απαλά τις εξωτερικές στοιβάδες 
της νεκρής επιδερμίδας και να 
απελευθερώνει τους πόρους. Ο 
εμποτισμός με άνθρακα ενισχύει 
την εμπειρία καθαρισμού σας, 
απομακρύνοντας ακαθαρσίες, 
λιπαρότητα και τοξίνες

Sensitive Skin Dual-Texture Facial  Buffers

Σετ 3τμχ = 9 buffers

CL-02470-12
Χρώματα: Κοραλί,

Σμαραγδί, Γκρί

CLD-02471-12

Detoxify Sensitive Skin

Dual-Texture Facial  Buffers Σετ 3τμχ = 9 buffers

Χρώματα: Γκρί, Μαύρο


