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Zrównoważony
rozwój wynikający
z przekonania

Naturalne składniki
W naszej serii produktów Kamill,
stosujemy wyłącznie rumianek
z ekologicznych upraw.
Oznacza to:

przyjazną dla środowiska

Receptury zgodne
z wymogami certyfikacji
Öko-Test
Nasze produkty spełniają surowe
wymogi oznaczania symbolem
Öko-Test i kryteria tej certyfikacji:

produkcję rolniczą

niestosowanie syntetycznych
środków ochrony roślin

niestosowanie nawozów
mineralnych

niestosowanie modyfikacji
genetycznej

n
 ie stosujemy barwników, olejów
mineralnych, parabenów, emulgatorów PEG i parafiny
r ezygnujemy ze szkodliwych
składników środków zapachowych
jak np. liliale i lyrale

Bez prób na zwierzętach
Produkty Burnus są przygotowywane bez prób i testów
na zwierzętach:

produkty są badane pod
kątem ich bezpieczeństwa
dermatologicznego

poprzez obserwacje stosowania
prowadzimy dokumentowanie
skuteczności produktów

Wolne od mikroplastiku
Wiele naszych produktów już
teraz nie zawiera cząsteczek
mikroplastiku, które poprzez
ścieki zanieczyszczają wody
gruntowe i morza.

Koncepcje produktów
wegańskich
Zawsze tam, gdzie to tylko
możliwe, wdrażamy wegańskie
podejście do produktów.
Nasze receptury nie zawierają:

sukcesywnie optymalizujemy
wszystkie nasze receptury,
aby nie zawierały mikroplastiku

żadnych składników zwierzęcych
żadnych produktów pochodzenia
zwierzęcego

Innowacyjne receptury
Innowacyjne receptury środków
do prania z naturalnymi
surowcami, częściowo
odnawialnymi:
u
 możliwiają mniejsze dozowanie

pozwalają na niższe temperatury
prania
z większają skuteczność prania
odciążając środowisko wodne

oszczędzają energię i wyraźnie
chronią środowisko naturalne

Kremy do rąk
i paznokci
Codzienna pielęgnacja rąk i paznokci
dostosowana do różnych rodzajów skóry.
Specjalnie opracowana formuła Skin BalanceEssence oparta na ekstrakcie z rumianku
sprawia, że dłonie są nawilżone, a podrażnienia
złagodzone. Różnorodność dodatkowych
składników powoduje, że każdy znajdzie
dla siebie produkt odpowiadający jego
indywidualnym potrzebom.

Classic

Idealne nawilżenie Twoich dłoni
Zawiera skoncentrowany ekstrakt z rumianku oraz bisabolol. Dzięki
temu łagodzi i koi podrażnienia skóry oraz wspomaga jej naturalną
regenerację. Zapewnia długotrwały efekt nawilżenia oraz nadaje
dłoniom miękkość i jedwabistą gładkość.
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Herbal

Pielęgnacja, regeneracja i nawilżenie dla
wymagającej skóry
Wzbogacony ekologicznym ekstraktem z rumianku, bisabololem,
ekstraktem z pięciu ziół: kwiatów polnych, melisy, arniki, kwiatów
goryczki i dziurawca. Nie zawiera barwników, parabenów,
emulgatorów PEG, olejów mineralnych, parafiny, składników
pochodzenia zwierzęcego. Olej z awokado, który peelinguje skórę i
zapewnia dostęp substancjom odżywczym do najgłębszych warstw
naskórka.

Sensitive

Intensive

Ochronny krem do rąk stworzony specjalnie dla skóry wrażliwej
i delikatnej, skłonnej do podrażnień. Łagodna formuła
pielęgnacyjna z ekstraktem z rumianku i bisabololem działa
kojąco, zapobiega podrażnieniom skóry. Nie zawiera barwników,
parabenów oraz substancji zapachowych i konserwujących,
mogących wywołać reakcje alergiczne.

Wspomaga regenerację zniszczonej skóry rąk. Zmiękcza i wygładza
skórę. Chroni ją przed działaniem szkodliwych czynników. Oprócz
wyciągu z rumianku i bisabololu zawiera także aloes, który poprawia
ukrwienie skóry, nawilża ją i dezynfekuje. W jego skład wchodzi
też olej z awokado, który peelinguje skórę i zapewnia dostęp
substancjom odżywczym do najgłębszych warstw naskórka.

Pielęgnacja delikatnych dłoni

Intensywna ochrona Twoich dłoni

Kremy specjalistyczne
Specjalistyczne kremy do rąk przeznaczone
do indywidualnej pielęgnacji.
Dla tych, którzy potrzebują silniejszej ochrony
i regeneracji, działania przeciwstarzeniowego
lub dla tych, którzy nie lubią czuć, że właśnie
użyli kremu do rąk. Skuteczna pielęgnacja
połączona z przyjemnością stosowania.

Max Repair

Hand Repair 5% UREA

Pomaga natychmiast w sytuacjach, gdy Twoje dłonie poddane
są szczególnym obciążeniom, są szorstkie w dotyku, popękane
i odwodnione. Łagodna formuła pielęgnacyjna zawiera 5% UREA
(mocznik). To bardzo mocno nawilżający składnik, który skutecznie
wiąże wilgoć, także w głębokich warstwach skóry. Wzbogacony o wyciąg
z rumianku i Panthenol, pielęgnuje i łagodzi wszelkie podrażnienia skóry.
Już kilkukrotne użycie przywróci twoim dłoniom optymalne nawilżenie
skóry dłoni oraz przyniesie zauważalne uczucie gładkości i odprężenia.

Kamill 5% UREA to intensywnie regenerujący krem do rąk
zawierający wyciąg z rumianku i bisabolol. Pomaga natychmiast
w sytuacjach, gdy Twoje dłonie poddane są szczególnym
obciążeniom, są szorstkie w dotyku, popękane i odwodnione.
Intensywnie nawilżający mocznik, łagodzący wyciąg z rumianku
oraz Panthenol pielęgnują i regenerują wszelkie podrażnienia skóry
rąk. Przyjemna struktura kremu szybko się wchłania i nadaje skórze
uczucie gładkości.

Pielęgnacja dłoni i paznokci

Ekstremalna ochrona dłoni
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Anti Age Q10

Przeciw starzeniu się skóry
Regenerujący krem do rąk z łagodzącym
ekstraktem z rumianku i bisabololem
intensywnie nawilża skórę oraz poprawia
jej elastyczność. Zawarty w formule kremu
koenzym Q10 oraz witamina E chronią
skórę rąk przed wolnymi rodnikami oraz
skutecznie redukują zmarszczki. Dzięki
zawartości lekkich filtrów SPF krem ten
zapobiega przedwczesnemu starzeniu się
skóry, rozjaśnia i redukuje przebarwienia.

Express

Szybkie wchłanianie

Intensiv+

MEN

Skuteczny w działaniu koncentrat kremu
do rąk, zawierający wyciąg z rumianku,
bisabolol i olejek migdałowy. Natychmiast
łagodzi uczucie napięcia w przypadku
wysuszonej skóry rąk. 5% UREA wiąże
wilgoć, aż do najgłębszych warstw skóry, zaś
Panthenol łagodzi podrażnienia.

Bogaty w ekstrakt z rumianku i bawełnę
krem o świeżym, męskim zapachu chroni
oraz szybko i intensywnie odbudowuje
zniszczoną skórę dłoni. Natychmiast się
wchłania i zapewnia skórze przyjemne
uczucie bez pozostawienia tłustej warstwy.
Zapewnia długotrwałe nawilżenie zaraz po
zastosowaniu, nadając suchej skórze rąk
gładkość i elastyczność.

Intensywna pielęgnacja
wysuszonej skóry

Nawilżenie dla silnych dłoni

Specjalistyczny krem do rąk przeznaczony
dla tych, którzy nie lubią czuć, że właśnie
użyli kremu do rąk. Błyskawicznie się
wchłania, nie pozostawiając na skórze
tłustej powłoki. Dzięki zawartości
ekstraktu z rumianku z bisabololem
doskonale nawilża skórę i ją ochrania.
Pielęgnacyjna formuła zawierająca wyciąg
z moreli i bawełny sprawia, że skóra jest
świetnie nawilżona, jedwabiście miękka
i jednocześnie uodporniona na szkodliwy
wpływ środowiska zewnętrznego.

NOWOŚCI 2020
Kremy specjalistyczne –
wiosenno-letnie
zapachy
Ekskluzywne kremy do rąk i paznokci
w owocowym wydaniu.
Idealnie lekka pielęgnacja zapachowa dla
wszystkich, którzy kochają różnorodność nawet
przy użyciu kremu do rąk. Odżywcze kremy szybko
się wchłaniają, wspierają regenerację skóry
i przekonują trzema owocowymi zapachami!

Dreamy

Zapach jagody
Krem do rąk z BIO rumiankiem, bisabololem o aromacie
jagodowym. Zawarty w kremie smakowity jagodowy zapach
rozbudza ochotę wędrowania po zielonym, letnim lesie i zbieraniu
jagód. Daje poczucie beztroski i zachęca by śnić na jawie.

Kamill DREAMY nawilża skórę i wspomaga jej regenerację by Twoje
dłonie były zadbane i piękne.
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Sweety

Trendy

Krem do rąk z BIO rumiankiem, bisabololem o aromacie truskawek.
Zawarty w kremie uwodzicielski zapach truskawek przywołuje
wspomnienie pierwszych majowych ciepłych dni. Radosnych chwil
przy truskawkowym cieście, a może nawet wspomnienie pierwszej
miłości?

Krem do rąk z BIO rumiankiem, bisabololem o magicznym aromacie
brzoskwiń. Zawarty w kremie magiczny zapach brzoskwini przenosi
nas w słoneczne miejsca pełne zabawy i beztroski. Zanurzeni
stopami w basenie z koktajlem w ręku oddajemy się wspaniałym
marzeniom i widokiem dostojnych flamingów.

Kamill SWEETY nawilża skórę i wspomaga jej regenerację by Twoje
dłonie były zadbane i piękne.

Kamill TRENDY nawilża skórę i wspomaga jej regenerację by Twoje
dłonie były zadbane i piękne.

Zapach truskawki

Zapach brzoskwini
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Balsamy do rąk
i paznokci
Balsamy do rąk i paznokci zapewniają
długotrwałą ochronę i pielęgnację
skóry.
Dzięki recepturze wzbogaconej o Panthenol,
balsamy głęboko nawilżają i chronią skórę
przed wysuszeniem przez 12 godzin.

Sensitive

12-godzinna ochrona skóry wrażliwej
Delikatnie nawilża i ochrania wrażliwą skórę przez 12 godzin.
Przeznaczony jest dla skóry o szczególnej wrażliwości. Zawiera
wyciąg z rumianku i Panthenol, czyli prowitaminę B5. Regeneruje
skórę, przyspiesza jej gojenie i łagodzi podrażnienia. Ma wyjątkową
zdolność przenikania przez barierę warstwy rogowej skóry i dzięki
temu jest w stanie skutecznie ją uelastycznić i zatrzymać wilgoć.
Nie zawiera substancji zapachowych.

Classic

12-godzinna ochrona skóry normalnej
Zapewnia długotrwałą (12-godzinną) ochronę i nawilżenie. Poza
skoncentrowanym wyciągiem z rumianku zawiera Panthenol, czyli
prowitaminę B5. Regeneruje skórę, przyspiesza jej gojenie i łagodzi
podrażnienia. Zapobiega zmarszczkom, chroni przed starzeniem się
skóry i promieniowaniem UV.
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Żele pod prysznic
Przyjemna pielęgnacja przeznaczona dla całej
rodziny. Żele zawierają łagodne, niepodrażniające
skóry substancje myjące, które sprawiają, że skóra
po myciu jest świeża, delikatnie oczyszczona,
gładka i elastyczna. Zapewniają optymalne
nawilżenie i uczucie czystości przez długi czas.

Magical Moments
Magiczne Chwile

Żel pod prysznic o zapachu czarnej kalii oczaruje zmysły i rozpieści
ciało! Nawilżający wyciąg z orchidei zapewni Twojej skórze
promienny wygląd. Łagodne, chroniące skórę substancje myjące
oraz przyjazny współczynnik pH pozwolą zachować jej miękkość
i jedwabistość. Poczuj się w swojej skórze naprawdę dobrze!

Classic

Sensitive

Coconut Cream

Zawiera skoncentrowany wyciąg
z rumianku. Dzięki niemu w łazience,
podczas kąpieli unosi się zapach polnych
kwiatów. Żel ten przeznaczony jest dla
skóry normalnej, wygładza ją i zapewnia
odprężenie całego ciała. Zawiera łagodne
substancje myjące, które sprawiają,
że po kąpieli mamy uczucie świeżości
i optymalnego nawilżenia. Alantoina
znajdująca się w jego składzie łagodzi
podrażnienia.

Zawiera skoncentrowany wyciąg
z rumianku. Łagodzi podrażnienia skóry
i delikatnie ją pielęgnuje. Przeznaczony
dla wyjątkowo wrażliwej i suchej skóry.
Nie zawiera substancji, które mogłyby
potencjalnie ją podrażnić. Skład żelu
uzupełniono, dodając alantoinę, która koi,
zapewnia odprężenie całego ciała, a także
działa na skórę przeciwzapalnie.

Rozpieszcza zmęczoną skórę wonią
egzotycznych olejków zapachowych, które
przeniosą Cię w krainę niezwykłych aromatów
przywołując wakacyjne wspomnienia.
Rozkoszuj się delikatną pianą pachnącą
egzotycznymi orzechami kokosowymi.
Łagodne substancje o przyjaznym dla skóry pH
oczyszczają delikatnie skórę, pozostawiają ją
miękką i elastyczną. Poczuj się w swojej skórze
naprawdę dobrze!

Do skóry normalnej

Do skóry wrażliwej

Mleczko Kokosowe
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Milk & Honey
Mleko i Miód

Pieści skórę naturalnymi składnikami.
Mleko wygładza ją, zmiękcza i odżywia,
dzięki zawartości protein, które mają
zdolność zatrzymywania wody w naskórku.
Miód zaś – znany ze swoich właściwości
regeneracyjnych – przywraca skórze
młodzieńczy blask i poprawia jej ukrwienie.
Jest ona ożywiona i sprężysta.

Soft Camomile
Delikatny Rumianek

Przeznaczony dla delikatnej skóry
wymagającej specjalnej troski. Rumianek
sprawia, że kąpiel nawilża i rozluźnia.
Alantoina zaś koi, regeneruje, łagodzi
podrażnienia i zapewnia odprężenie całego
ciała. Żel zawiera łagodne substancje
myjące, które sprawiają, że po kąpieli mamy
uczucie świeżości i optymalnego nawilżenia.

Wild Rose Milk
Mleczko z Dzikiej Róży

Pielęgnuje i oczyszcza skórę. Zawarty
w żelu olejek z ekstraktu dzikiej róży ma
zdolności regeneracyjne i tonizujące,
poprawia ukrwienie skóry. Nabiera ona
podczas kąpieli delikatnej miękkości, a całe
ciało wyraźnie się odpręża. Żel łagodzi
podrażnienia skóry i poprawia nastrój.

Olive-Balm

Aloe Vera

Zawiera łagodne składniki o neutralnym
dla skóry współczynniku pH sprawiając,
że kąpiel pod prysznicem staje się
prawdziwą przyjemnością. Właściwości
naturalnego oleju z oliwek pozwalają skórze
na zachowanie zdrowia i elastyczności.
Dzięki zawartości witaminy E i polifenoli
skutecznie zwalcza wolne rodniki i chroni
komórki. Ma również właściwości
przeciwzapalne.

Uspokaja, nawilża, a także rozpieszcza
ciało i zmysły. Aloes to naturalny zapas
materiałów budulcowych, potrzebnych
do uzyskania i zachowania zdrowej skóry.
Zapewnia skórze delikatne oczyszczenie.
Sprawia, że staje się ona delikatna i gładka.
Przyjemny, świeży zapach poprawia
samopoczucie na cały dzień.

Balsam Oliwkowy

Aloes

Almond Blossom
Dream
Kwiat Migdału

Żel pod prysznic z olejkami zapachowymi
i ekstraktem z migdałowca delikatnie
otula i pielęgnuje Twoją skórę. Łagodne
substancje o przyjaznym dla skóry pH
oczyszczają delikatnie skórę, pozostawiając
ją miękką i elastyczną. Poczuj się w swojej
skórze naprawdę dobrze!
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Vanilla Blossom
Dream
Kwiat Wanilii

Aromatyczny żel pod prysznic z dodatkiem
ekstraktu z wanilii rozpieszcza Twoje zmysły
i delikatnie otula ciało. Łagodne substancje
o przyjaznym dla skóry pH oczyszczają delikatnie
skórę, pozostawiając ją miękką i elastyczną.
Poczuj się w swojej skórze naprawdę dobrze!

Rhubarb-Buttermilk

Fresh

Rozpieszcza Twoją skórę orzeźwiającym
aromatem rabarbaru. Łagodne substancje
pielęgnujące oczyszczają i chronią skórę,
sprawiając, że staje się ona delikatna
i elastyczna.

Rozpieszcza skórę orzeźwiającym aromatem
naturalnej cytryny. Łagodne substancje
myjące oczyszczają i pielęgnują skórę,
sprawiając, że staje się ona delikatna
i elastyczna. Apetycznie świeży, cytrynowy
zapach utrzymuje się na skórze przez długi
czas.

Mleczko Rabarbarowe

Mleczko Cytrynowe

sojaZEN – żele pod
prysznic VEGAN
Z myślą o ekologii i odpowiedzialnym
zużyciu komponentów oraz w trosce
o dobre samopoczucie naszych klientów
przygotowaliśmy nową, starannie dobraną
serię żeli pod prysznic sojaZEN.
Żele pod prysznic sojaZEN są wegańskie,
z recepturą na bazie soi i wyciągiem z lotosu,
uzupełnione ekstraktami roślinnymi.

sojaZEN SEEGRAS

Zapach trawy morskiej

Żel pod prysznic sojaZEN SEEGRAS przygotowany na starannie
dobranej recepturze bazującej na soi z ekskluzywnym lotosem
i cennym wyciągiem z morszczynu, by krótka chwila rozpieszczenia
podczas kąpieli udała się wspaniale. Kremowo delikatna piana
i korzenny aromat trawy morskiej zapewnią skórze świeżość
i promienność.
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sojaZEN GINKGO

sojaZEN MATCHA

Żel pod prysznic sojaZEN GINKGO
przygotowany na starannie dobranej
recepturze bazującej na soi z ekskluzywnym
lotosem i cennym wyciągiem z miłorzębu
Ginkgo, by krótka chwila rozpieszczenia
podczas kąpieli udała się wspaniale.
Kremowo delikatna piana i lekki zapach
jasnozielonych kwiatów Gingko zapewnią
skórze świeżość i promienność.

Żel pod prysznic sojaZEN MATCHA
przygotowany na starannie dobranej
recepturze bazującej na soi z ekskluzywnym
lotosem i cennym wyciągiem z herbaty
matcha, by krótka chwila rozpieszczenia
podczas kąpieli udała się wspaniale.
Kremowo delikatna piana i inspirujący
zapach herbaty matcha zapewnią skórze
świeżość i promienność.

Zapach kwiatów GINKGO

Zapach herbaty Matcha

sojaZEN BAMBUS

Zapach drewna młodych pędów
bambusa
Żel pod prysznic sojaZEN BAMBUS
przygotowany na starannie dobranej
recepturze bazującej na soi z ekskluzywnym
lotosem i cennym wyciągiem z bambusa,
by krótka chwila rozpieszczenia podczas
kąpieli udała się wspaniale. Kremowo
delikatna piana i aromat drewna młodych
pędów bambusa zapewnią skórze świeżość
i promienność.

Greenline – Dobre dla
Ciebie – dobre dla
planety
„greenline” to nowa seria produktów
kosmetycznych przy produkcji których,
zostały wprowadzone w całościowym
układzie koncepcje produktu
zrównoważonego dla EKO-systemu.
Najważniejsze cechy tych produktów to:
certyfikowane surowce
receptura przyjazna dla środowiska
produkcja oszczędzająca zasoby naturalne
ekologiczne opakowanie
Żele pod prysznic greenline są wegańskie,
z recepturą na bazie protein z pszenicy i Bioekstraktu uzupełnione o inspirujące zapachy.

Greenline Relax Now
Natychmiastowy relaks

Łagodny żel pod prysznic „relax now” z dodatkami pielęgnującymi
w postaci protein pszennych, cennym bio-ekstraktem z owoców
granatu oraz odprężającym zapachem. Zapewni zarówno ciału, jak
i zmysłom naturalny odpoczynek i harmonijną równowagę. Łagodne
substancje myjące czyszczą w sposób szczególnie łagodny dla skóry
i w naturalny sposób utrzymują jej delikatność i elastyczność.
Certyfikowany, wegański kosmetyk naturalny, konserwowany
benzoesanem sodu i sorbinianem potasu.

Greenli ne | 2 1

Greenline Fresh Day

Greenline Good Start

Łagodny żel pod prysznic „fresh day” z dodatkami pielęgnującymi
w postaci protein pszennych, cennym bio-ekstraktem z cytryny oraz
ożywczym zapachem. Zapewni zarówno ciału, jak i zmysłom świeże
samopoczucie przez cały dzień. Łagodne substancje myjące czyszczą
w sposób szczególnie łagodny dla skóry i w naturalny sposób
utrzymują jej delikatność i elastyczność.

Łagodny żel pod prysznic „good start” z dodatkami pielęgnującymi
w postaci protein pszennych, cennym bio-ekstraktem z aloesu
zwyczajnego oraz inspirującym zapachem. Zapewni zarówno
ciału, jak i zmysłom ożywczą świeżość i promienność. Łagodne
substancje myjące czyszczą w sposób szczególnie łagodny dla skóry
i w naturalny sposób utrzymują jej delikatność i elastyczność.

Certyfikowany, wegański kosmetyk naturalny, konserwowany
benzoesanem sodu i sorbinianem potasu.

Certyfikowany, wegański kosmetyk naturalny, konserwowany
benzoesanem sodu.

Świeży dzień

Dobry początek dnia

Marka Burti – jakość
i tradycja od pokoleń
Znakomite detergenty Burti przeznaczone są
do delikatnej pielęgnacji prania. Sprawdziły
się i są cenione jako idealni partnerzy w domu
od pokoleń.

Żel do prania

Burti Reisetube | 150 ml
Idealny środek do prania w podróży i w domu. Burti z balsamem
Aloe Vera to idealny środek do szybkiego prania ręcznego w domu,
na urlopie lub w podróży. Idealnie pierze wszystkie nowoczesne
tekstylia. Balsam Aloe Vera chroni i pielęgnuje skórę dłoni podczas
prania ręcznego.

Proszki

4,312 kg | 1,1 kg
Proszki do prania tkanin kolorowych i delikatnych. Formuła
Aktiv Plus zapewnia gładkość tkanin oraz odświeża ich kolory. Burti
Classic został specjalnie opracowany do prania, ochrony i pielęgnacji
bielizny delikatnej i kolorowej.
Formuła 4x Aktiv Plus pomaga zachować pierwotne kolory oraz
zapewnia czystość, świeżość i miękkość tkanin. Zawarte w Burti
Compact środki aktywne skutecznie usuwają nawet najbardziej
uporczywe plamy.

B urti | 2 3

Płyny do
prania
1,45 l

Burti Color to potrójna
ochrona barw, która
zapobiega mieszaniu
się kolorów i pozwala
kolorowym tkaninom
dłużej wyglądać jak nowe.

Burti Sport & Outdoor
nadaje się do tkanin
wykonanych z mikrofibry,
membrany i tkanin
mieszanych oraz bawełny.

Burti Liquid chroni
kolory i strukturę
tkanin, a także nie
zawiera wybielaczy ani
rozjaśniaczy optycznych,
dzięki czemu zapobiega
blaknięciu kolorów.

Burti Wolle & Seide
chroni i pielęgnuje
wartościowe tekstylia oraz
działa delikatnie na wełnę
i jedwab.

Burti Noir to
specjalistyczny środek
do prania czarnych
tkanin, który dzięki
systemowi BLACK
CONTROL chroni czarne
i ciemne kolory przed
utratą intensywności oraz
zapobiega pojawianiu się
szarości.

Marka REX
REX to profesjonalne środki do prania
domowego.
Skutecznie usuwają zabrudzenia, jednocześnie
dbając o środowisko, a co najważniejsze
o bezpieczeństwo Twojego ciała.

Żele

2,64 l

Skoncentrowany środek do prania tkanin
białych i kolorowych we wszystkich typach
pralek oraz do prania ręcznego z wyjątkiem
wełny, jedwabiu i innych delikatnych tkanin.
Rex 3x Działanie Siła Żelu – działa
efektywnie w trzech obszarach, rozwiązując
wszystkie Twoje problemy z praniem:
usuwa nawet uporczywe plamy.
utrzymuje intensywność kolorów/
olśniewającą biel.
nadaje zniewalający, świeży zapach Twoim
ubraniom.

REX | 25

Proszki do kolorów

300 g | 1,5 kg | 3 kg | 6 kg

Proszek do prania tkanin kolorowych
we wszystkich typach pralek oraz do prania
ręcznego z wyjątkiem wełny, jedwabiu
i innych delikatnych tkanin.
Nowy Rex 3x Działanie to potrójne
rozwiązanie Twoich problemów
z praniem:
usuwa nawet uporczywe plamy.
utrzymuje intensywność kolorów.
tworzy specjalną warstwę na nowoczesnych
tkaninach, skutecznie chroniąc ubrania przed
zabrudzeniem!

Proszki do białego
300 g | 1,5 kg | 3 kg | 6 kg

Proszek przeznaczony do prania białych
tkanin we wszystkich typach pralek oraz do
prania ręcznego z wyjątkiem wełny, jedwabiu
i innych delikatnych tkanin.
Nowy Rex 3x Działanie to potrójne
rozwiązanie Twoich problemów z praniem:
usuwa nawet uporczywe plamy.
utrzymuje Twoje ubrania lśniąco białe.

tworzy specjalną warstwę na nowoczesnych
tkaninach, skutecznie chroniąc ubrania przed
zabrudzeniem!
Nowy Rex 3x Działanie: Potrójne
rozwiązanie zapewniające perfekcyjnie czyste
i olśniewająco białe pranie.

Nowy Rex 3x Działanie: Potrójne
rozwiązanie zapewniające perfekcyjną
czystość i intensywność kolorów.

Kod produktu

Asortyment

Pojemność

Kod EAN sztuka

028051

HERBAL

100 ml

4000196028044

4000196028051

10

210

5

2100

929969

CLASSIC

100 ml

4000196012098

4000196929969

10

210

5

2100

Kod EAN karton

Szt./
Karton

Kart./
Paletę

Warst./
Paletę

Szt./
Paletę

Kamill – kremy do rąk i paznokci

930101

INTENSIVE

100 ml

4000196014313

4000196930101

10

210

5

2100

930125

CLASSIC

150 ml

4000196012111

4000196930125

10

240

5

2400

930149

INTENSIVE

150 ml

4000196012159

4000196930149

10

240

5

2400

933232

SENSITIVE

75 ml

4000196933164

4000196933232

10

252

6

2520

020987

EXPRESS

75 ml

4000196020970

4000196020987

10

252

6

2520

021021

INTENSIV+

50 ml

4000196021014

4000196021021

10

294

7

2940

026460

HAND REPAIR 5% UREA

75 ml

4000196026453

4000196026460

10

252

6

2520

Kamill – kremy specjalistyczne

931658

ANTI AGE Q10

75 ml

4000196017482

4000196931658

10

252

6

2520

933935

MAX REPAIR

50 ml

4000196933928

4000196933935

10

192

8

1920

026507

MEN

75 ml

4000196026491

4000196026507

10

252

6

2520

Kamill – kremy NOWOŚCI 2020
935717

SWEETY

75 ml

4000196935700

4000196935717

10

252

6

2520

935731

TRENDY

75 ml

4000196935724

4000196935731

10

252

6

2520

935755

DREAMY

75 ml

4000196935755

4000196935748

10

252

6

2520

Kamill – balsamy do rąk i paznokci
012180

CLASSIC

125 ml

4000196012173

4000196012180

5

406

7

2030

012203

SENSITIVE

125 ml

4000196012197

4000196012203

5

406

7

2030

1320

Kamill – żele pod prysznic
926210

CLASSIC

250 ml

4000196922137

4000196926210

6

220

4

926234

SENSITIVE

250 ml

4000196922151

4000196926234

6

220

4

1320

926258

WILD ROSE MILK

250 ml

4000196926241

4000196926258

6

220

4

1320

926272

MILK & HONEY

250 ml

4000196926265

4000196926272

6

220

4

1320

926319

SOFT CAMOMILE

250 ml

4000196926302

4000196926319

6

220

4

1320

928665

COCONUT CREAM

250 ml

4000196928658

4000196928665

6

220

4

1320

929747

OLIVE-BALM

250 ml

4000196927750

4000196929747

6

220

4

1320

930224

ALOE VERA

250 ml

4000196930217

4000196930224

6

220

4

1320

930972

RHUBARB-BUTTERMILK

250 ml

4000196930965

4000196930972

6

220

4

1320

932457

FRESH

250 ml

4000196932457

4000196932440

6

220

4

1320

933560

MAGICAL MOMENTS

250 ml

4000196933553

4000196933560

6

220

4

1320

933584

VANILLA BLOSSOM
DREAM

250 ml

4000196933577

4000196933584

6

220

4

1320

933607

ALMOND BLOSSOM
DREAM

250 ml

4000196933591

4000196933607

6

220

4

1320

029379

BAMBUS

200 ml

4000196029362

4000196029379

6

200

4

1200

029393

GINKGO

200 ml

4000196029386

4000196029393

6

200

4

1200

029416

MATCHA

200 ml

4000196029409

4000196029416

6

200

4

1200

029430

SEEGRAS

200 ml

4000196029423

4000196029430

6

200

4

1200

sojaZEN – żele pod prysznic

Kod produktu

Asortyment

Pojemność

Kod EAN sztuka

030726

GOOD START

200 ml

4000196030719

4000196030726

6

030740

RELAX NOW

200 ml

4000196030733

4000196030740

6

030764

FRESH DAY

200 ml

4000196030757

4000196030764

6

200

Kod EAN karton

Szt./
Karton

Kart./
Paletę

Warst./
Paletę

Szt./
Paletę

200

4

1200

200

4

1200

4

1200

Greenline – żele pod prysznic

Pojemność

Ilość prań

Kod EAN sztuka

Kod EAN karton

Szt./
Karton

Kart./
Paletę

Warst./
Paletę

Szt./
Paletę

Kod produktu

Asortyment

120656

CLASSIC

4,312 kg

57

4000196120656

4000196120656

1

100

4

100

120908

COMPACT

1,1 kg

22

4000196120908

4000196120892

4

126

7

504

Burti – proszki do prania

Burti – płyny do prania
122537

LIQUID

1,45 l

26

4000196122520

4000196122537

4

54

3

216

122551

NOIR

1,45 l

26

4000196122544

4000196122551

4

54

3

216

122575

COLOR

1,45 l

26

4000196122568

4000196122575

4

54

3

216

122599

SPORT &
OUTDOOR

1,45 l

26

4000196122582

4000196122599

4

54

3

216

124234

WOLLE & SEIDE

1,45 l

26

4000196124227

4000196124234

4

54

3

216

122278

REISETUBE

150 ml

—

4000196122261

12

152

4

1824

Burti – żel do prania
4000196122278

REX – proszki do prania do białego
2023951

AMAZOŃSKA
ŚWIEŻOŚĆ

300 g

4

5902768303247

5902768303254

20

72

6

1440

2023950

AMAZOŃSKA
ŚWIEŻOŚĆ

1,5 kg

20

5902768303407

5902768303414

8

40

4

320

2023949

AMAZOŃSKA
ŚWIEŻOŚĆ

3,0 kg

40

5902768303421

5902768303438

5

40

4

200

2023945

AMAZOŃSKA
ŚWIEŻOŚĆ

6,0 kg

80

5902768303261

5902768303278

2

40

4

80

2023735

COLOR

300 g

4

5902768303308

5902768303315

20

72

6

1440

2023736

COLOR

1,5 kg

20

5902768303506

5902768303513

8

40

4

320

2023737

COLOR

3,0 kg

40

5902768303520

5902768303537

5

40

4

200

2023741

COLOR

6,0 kg

80

5902768303322

5902768303339

2

40

4

80

4

44

4

176

4

44

4

176

REX – proszki do prania do kolorów

REX – żel do prania do białego
2023812

AMAZOŃSKA
ŚWIEŻOŚĆ

2,64 l

40

5902768303827

2023815

COLOR

2,64 l

40

5902768303865

5902768303834

REX – żel do prania do kolorów
5902768303872

BURNUS POLSKA Sp. z o.o.
e-mail: kontakt@burnus.pl
www.burnus.pl

