
Med ditt köp stödjer du:

Vi sparar till:

Jag som säljer heter:

www.doftprinshen.se
Swish

a:

12
34706990

Det ska vara tryggt och enkelt
att tjäna pengar till klassen eller laget.

För varje såld produkt tjänar ni 40:-

Stöd oss!
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Sporttvättmedel     150 kr

Kylskåpsdeodorant     130 kr
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Tvättmedel Kulör    130 kr

Dukpaket        120 kr

Diskmaskinstabletter    160 kr

Toalettpapper Lambi       300 kr

Luktborttagare     150 kr

Hushållspapper Lambi      280 kr

Toalettpapper Serla        350 kr

ARTIKELGUIDE
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Kylskåpsdeodorant
Tar bort dålig lukt från livsmedel i kylskåpet och bevarar kylskåpets doft neutral.
Behöver minimalt med plats och placeras enkelt i kylskåpet.
Sköljs i varmt vatten var 3:e månad så håller den kylskåpet fräscht länge.

Dukpaket
Mikrofiberdukar för badrum, kök/allround och fönster. 
örpackning med 3 dukar (en för varje användningsområde).
Till dessa dukar behöver du inte tillsätta rengöringsmedel.
Använd dukarna torra eller fuktiga med vatten.
Ger dig en effektiv och kemikaliefri städning som är snäll mot miljön. 

Lambi Toalettpapper
Mjukt & skönt 3-lagers toalettpapper från Lambi.
Rekommenderas av Astma- och allergiförbundet.
Varje bal består av 5 förpackningar à 8 rullar.

Lambi Hushållspapper
Bra hushållspapper av bästa kvalitet.
3-lagers dekorpapper med bästa absorptionsförmåga.
5 x 4st rullar per förpackning.

Serla Toalettpapper
Toalettpapper av bästa kvalitet. Mångas favorit.
3-lagers toalettpapper med bra mjukhet.
Diameter: Ø12,5 cm. Bredd: 9,7 cm. Längd: 35,6 m
6 rullar x 7 fp = 42 rullar/bal.

Med DoftprinsHen stödjer du din

lokala idrottsförening eller skolklass.

Genom att beställa DoftprinsHens produkter så

hjälper du dessa att tjäna pengar på ett enkelt sätt.

Eftersom det är förbrukningsmaterial kan du köpa

och stödja föreningen/skolklassen flera gånger per år.

Sporttvättmedel
DoftprinsHens sporttvättmedel är speciellt framtaget för
illaluktande sport- och träningskläder.
Det tar bort svettlukt, smuts och fräschar upp plaggen 
samtidigt som det är skonsamt mot plaggen.
Kan användas både som maskintvättmedel och
som handtvättmedel. Tillverkat i Sverige.

Tvättmedel - Kulör
DoftprinsHens tvättmedel – kulör är ett svanenmärkt och 
oparfymerat tvättmedel för både hårt smutsad tvätt och 
fintvätt. Ger perfekt tvättresultat även vid hårt
och mineralrikt vatten.

Diskmaskinstabletter
Fosfatfritt maskindiskmedel i tablettform.
Passar alla maskiner och alla vatten.
Skonsamt för glas och porslin.
80 tabletter per kartong.

Luktborttagare
Ett biologiskt rengöringsmedel med aktiva
mikroorganismer som bryter ner och tar bort orsaken
till dålig lukt. Sprayas direkt på ämnet som luktar.
Kan användas på alla ytor och material som tål vanligt vatten, 
både som förebyggande och i efterhand.
Fungerar även som fläckborttagare på nya fläckar innan 
första tvätt. Exempel på användningsområden: toaletter,
kattlåda, hästtäcke, ridhjälm, träningskläder/skor och
annan träningsutrustning.
Luktborttagaren är miljövänlig och nedbrytbar i naturen.


