
PEHMOSETPEHMOSET

Ryhmä/myyjä:

Myyntikampanjan tarkoitus:

PAPERIT JA PESUAINEET
PAPERIT JA PESUAINEET

Kiitos tuesta!

www.herkkutukku.com
www.herkkutukku.com



1. LAMBI WC-PAPERI 2. LAMBI TALOUSPAPERI

3. SATINO WC-PAPERI 4. SOFT SIIVOUSLIINA

5. ILO NESTESAIPPUA 
MUSTIKKA

6. ILO NESTESAIPPUA 
PELLAVA

Valkoinen ja ihanan 
pehmeä, 3-kerroksinen 
wc-paperi. 153 arkkia rullassa.

Myyntierä: 16 rl/sk

Ihanan pehmeä! Riittoisa ja
imukykyinen! Imukykyinen, vahva ja 

hygieeninen talouspaperi on 
monikäyttöinen ja auttaa 
kodin sotkuissa. 2-kerroksinen,
koko arkki.Myyntierä: 16 rl/sk

250 arkkisessa rullassa on jopa 66 
% enemmän arkkeja, vastaa n. 40 
kpl tavallisia 150 arkin rullia. 3-ker-
roksinen, ekologinen ja laadukas 
vaihtoehto.

Monikäyttöinen, nukkaamaton ja 
märkäluja liina soveltuu kaikkiin 
kodin siivoustarpeisiin. Keitti-
öliinaksi, ikkunoiden ja peilien 
pesuun tai auton huoltoon. Käyt-
tökohteita on monia. Kompostoi-
tuva.

Ilo Nestesaippuat on valmistettu 
uuden polven raaka-aineista. 
Hellävarainen ja mustikan tuok-
suinen saippua sopii käsien ja 
koko vartalon pesuun. 

- Ei eläinperäisiä raaka-aineita
- Biohajoava 
- 500ml pumppusaippuat on 
pakattu 100% kierrätetystä 
muovista valmistettuihin pulloihin.

Myyntierä: 24 rl/sk Myyntierä: 70 m/rl

Myyntierä: 3 l + 500 ml Myyntierä: 3 l + 500 ml

Pikkujättiläinen!
Kokeile ja ihastu!

Ilo Nestesaippuat on valmistettu 
uuden polven raaka-aineista. 
Hellävarainen ja pellavan tuoksui-
nen saippua sopii käsien ja koko 
vartalon pesuun. 

- Ei eläinperäisiä raaka-aineita
- Biohajoava 
- 500ml pumppusaippuat on 
pakattu 100% kierrätetystä 
muovista valmistettuihin pulloihin.

20 €

10 €10 €

20 €25 €

17 €



2. LAMBI TALOUSPAPERI

4. SOFT SIIVOUSLIINA

7. ILO NESTESAIPPUA 
HAJUSTEETON

8. WAU PYYKINPESUNESTE 
COLOR

9. WAU PYYKINPESUNESTE 
SPORT

10. WAU PYYKINPESUNESTE 
SENSITIVE

11. PEHMOSET SENSITIVE 5KG
12. ONNI PYYKKIETIKKA 

BERGAMOT-LIME

Myyntierä: 3 l + 500 ml

Ilo Nestesaippuat on valmistettu 
uuden polven raaka-aineista. 
Hellävarainen ja hajusteeton saip-
pua sopii käsien ja koko vartalon 
pesuun. 

- Ei eläinperäisiä raaka-aineita
- Biohajoava 
- 500ml pumppusaippuat on 
pakattu 100% kierrätetystä 
muovista valmistettuihin pulloihin.

Wau! Mitä puhtautta värillisille 
tekstiileille! Tuotteessa on mieto 
miellyttävä tuoksu. 

- Ei eläinperäisiä raaka-aineita
- Ei fosfaattia tai zeoliittia
- Biohajoava 
- Pullo 50% kierrätettyä muovia!

Myyntierä: 3 x 1,5 l

Wau! Mitä puhtautta urheilutekstii-
leille. Hajuja neutralisoivaa etikkaa 
sisältävä pyykinpesuneste puhdis-
taa ja raikastaa urheilutekstiilit.

- Ei eläinperäisiä raaka-aineita
- Ei fosfaattia tai zeoliittia
- Biohajoava 
- Pullo 50% kierrätettyä muovia!

Myyntierä: 3 x 1,5 l

Wau! Mitä puhtautta hajusteetto-
masti. Hellävaraisen tehokas, ha-
justeeton ja väriaineeton pesuaine 
värillisille ja vaaleille tekstiileille.

- Ei eläinperäisiä raaka-aineita
- Ei fosfaattia tai zeoliittia
- Biohajoava 
- Pullo 50% kierrätettyä muovia!

Myyntierä: 3 x 1,5 l

Kotimainen, zeoliititon pyykkipul-
veri takaa aina parhaan pesutu-
loksen kirjo- sekä valkopyykille.

- Hajusteeton
- Ei sisällä väri- tai säilöntäaineita
- Riittoisa, jopa 238 pesukertaa!

Myyntierä: 5 kg/pakkaus

Todella riittoisa!

Onni pyykkietikka Bergamot-Lime 
tuoksuu sitruunalimpparille! 

- Luonnollinen tuote, korvaa 
huuhteluaineen. 
- Pehmentää ja raikastaa pyykin 
sekä pitää pesukoneen ja putkis-
ton puhtaana. 
- Soveltuu myös teknisille urheilu-
tekstiileille 
- Toimii laimennettuna yleispuh-
distusaineena ja silitysvetenä.Myyntierä: 2 x 750 ml

10 € 18 €

18 €18 €

22 € 12 €



13. ONNI PYYKKIETIKKA 
PUHDAS-PELLAVA

14. ONNI PYYKKIETIKKA 
HAJUSTEETON

15. ONNI HUUHTELUTIIVISTE 
AUTERE

16. ONNI HUUHTELUTIIVISTE 
KASHMIR

18. KONETISKITABLETTI SENSITIVE17. ONNI HUUHTELUTIIVISTE
HAJUSTEETON

Myyntierä: 5 x 750 ml Myyntierä:  5 x 750 ml

Myyntierä: 5 x 750 ml Myyntierä: 100 kpl/rs

Onni pyykkietikka hajusteeton.

- Luonnollinen tuote, korvaa 
huuhteluaineen. 
- Pehmentää ja raikastaa pyykin 
sekä pitää pesukoneen ja putkis-
ton puhtaana. 
- Soveltuu myös teknisille urheilu-
tekstiileille 
-Toimii laimennettuna yleispuhdis-
tusaineena ja silitysvetenä.

Onni huuhtelutiiviste 
Autere jättää vaatteesi 
pehmeiksi ja raikkaan 
kesäniityn tuoksuisiksi.
 
Tiivistetty teho, joten 
pienempi määrä riittää. 
Pullollisesta riittää noin 
25 pesukertaan.

Onni huuhtelutiiviste 
Kashmirin tuoksussa jättää 
vaatteesi pehmeiksi ja 
ylellisen tuoksuisiksi. 

Tiivistetty teho, joten 
pienempi määrä riittää. 
Pullollisesta riittää noin 
25 pesukertaan.

Onni huuhtelutiiviste 
jättää vaatteesi pehmeiksi 
ja puhtaan tuoksuisiksi 
ilman hajusteita. 

Tiivistetty teho, joten 
pienempi määrä riittää. 
Pullollisesta riittää noin 25 
pesukertaan.

Tehokas konetiskitabletti vaati-
vaankin likaan. Tekee astioista 
kiiltävän puhtaita.

-Hajusteeton ja väriaineeton 
- 100 kpl:n paketista riittää 
pesukertoja pitkäksi aikaa. 
- Ympäristömerkitty 
konetiskitabletti on turvallinen 
sinulle, turvallinen ympäristölle!

Onni pyykkietikka tuoksuna 
Puhdas-Pellava.

- Luonnollinen tuote, korvaa 
huuhteluaineen. 
- Pehmentää ja raikastaa pyykin 
sekä pitää pesukoneen ja putkis-
ton puhtaana. 
- Soveltuu myös teknisille urheilu-
tekstiileille 
-Toimii laimennettuna yleispuhdis-
tusaineena ja silitysvetenä.

100 

Myyntierä: 2 x 750 mlMyyntierä: 2 x 750 ml

12 € 12 €

16 €16 €

16 € 22 €



18. KONETISKITABLETTI SENSITIVE

19. ONNI KEITTIÖN PUHDISTUSSUIHKE 
SITRUUNA

21. ONNI YLEISPUHDISTUSSUIHKE
 JASMIINI

22. ONNI YLEISPUHDISTUSSUIHKE
KASTEHELMI

Myyntierä: 3 x 500 ml Myyntierä: 3 x 500 ml

Myyntierä: 3 x 500 ml Myyntierä: 3 x 500 ml

Puhdistusaine kaikille keittiön 
pinnoille. Raikas sitruunan tuoksu.

- Käyttövalmis: suihkuta puhdis-
tettavalle pinnalle ja pyyhi liinalla. 
- Ei vaadi huuhtelua. 
-Biohajoava, ei eläinperäisiä
raaka-aineita
- Pullo on valmistettu 100% 
kierrätetystä muovista.

Puhdistusaine kaikille vesipes-
täville pinnoille. Tilaan jää ihana 
jasmiinikukan tuoksu

- Käyttövalmis: suihkuta puhdis-
tettavalle pinnalle ja pyyhi liinalla. 
- Ei vaadi huuhtelua. 
-Biohajoava, ei eläinperäisiä
raaka-aineita
- Pullo on valmistettu 100% 
kierrätetystä muovista.

Puhdistusaine kaikille vesipestä-
ville pinnoille. Tilaan jää raikas ja 
puhdas tuoksu.

- Käyttövalmis: suihkuta puhdis-
tettavalle pinnalle ja pyyhi liinalla. 
- Ei vaadi huuhtelua. 
-Biohajoava, ei eläinperäisiä
raaka-aineita
- Pullo on valmistettu 100% 
kierrätetystä muovista.

Puhdistusaine kaikille kylpy-
huoneen ja wc:n pinnoille ja wc 
altaaseen. Miellyttävä eukalyptuk-
sen tuoksu.

- Käyttövalmis: suihkuta puhdis-
tettavalle pinnalle ja pyyhi liinalla. 
- Ei vaadi huuhtelua. 
-Biohajoava, ei eläinperäisiä
raaka-aineita
- Pullo on valmistettu 100% 
kierrätetystä muovista.

12 € 12 €

12 € 12 €

20. ONNI KYLPYHUONE & WC 
PUHDISTUSSUIHKE EUKALYPTUS



Tilaukset

1. Lambi 
wc-paperi

2. Lambi 
talouspaperi

3. Satino 
wc-paperi

4. Soft siivous-
liina

5. Nestesaippua 
Mustikka

6. Nestesaippua 
Pellava

7. Nestesaippua
Hajusteeton

8. Wau Color

9. Wau Sport

10. Wau 
Hajusteeton

11. Pehmoset
Sensitive

12. Pyykkietikka
Bergamot-lime

13. Pyykkietikka
Puhdas-pellava

14. Pyykkietikka
Hajusteeton

15. Huuhtelutiiv.
Autere

16. Huuhtelutiiv.
Kashmir

17. Huuhtelutiiv. 
Hajusteeton

18. Konetiski-
tabletti

19. Puhdistus-
suihke Sitruuna

20. Puhdistus-
suihke Euca

21. Yleispuhdistus 
Jasmiini

22. Yleispuhdis-
tus Kastehelmi
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