قطــع قطنيــة دائريــة نقيــة %100
ســوفت تتــش
التنظيــف الســليم هــو اخلطــوة األوىل للحصــول علــى
بشــرة صحيــة ومشــرقة ...مجموعــة كلينيــك البولنديــة
ً
للعنايــة بالبشــرة صنعــت خصيصــا مــن مــواد قطني ـ�ة
طبيعيــة  %100لتنظيــف البشــرة بعنايــة وإزالــة آثــار
املكيــاج.

قطع قطنية دائرية نقية
Cotton pads Cleanic

االستخدامات  :لتنظيف البشرة والعناية بها.
المزايــا :ينظــف البشــرة بعنايــة ولطــف ،يســاعد يف
إزالــة آثــار املكيــاج وحيافــظ علــى نعومــة البشــرة.

اسم الصنف

احلجم

باركود احلبة

باركود الكرتون

تعبئ�ة
الكرتون

Product Name

Size

Carton Barcode

Carton Barcode

Packing/
Carton

80 pcs

5900095000105

5900095003991

35X1

120 pcs

5900095000327

5900095004011

35X1

50 pcs

5900095003878

5900095004097

15X1

قطع قطني�ة دائرية نقية  %100سوفت تتش  80قطعة
Cotton pads Cleanic PURE EFFECT 80 pcs

قطع قطني�ة دائرية نقية  %100سوفت تتش  120قطعة
Cotton pads Cleanic PURE EFFECT 120 pcs

قطع قطني�ة مربعة نقية  %100سوفت تتش  50قطعة
Cotton pads Cleanic PURE EFFECT 50 pcs square

قطع قطنية نقية %100

التنظيــف الســليم هــو اخلطــوة األوىل للحصــول علــى بشــرة صحيــة
ومشــرقة  ...مجموعــة كلينيــك البولنديــة للعنايــة بالبشــرة صنعــت
ً
خصيصــا مــن مــواد قطنيــ�ة طبيعيــة  %100إلزالــة جميــع الشــوائب
وآثــار املكيــاج

اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
نقية
ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﻞدائرية
ﻓﺮش قطنية
قطع
COLLONIL SPECIAL BRUSH

& Cotton pads Soft

ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﻞ ﻓـــﺮش ﺗﻠﻤﻴـــﻊ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدةComfort
high

brush

polishing

االستخدامات  :لتنظيف البشرة.
المزايــا :ينظــف ويســاعد يف إزالــة آثــار املكيــاج وتقشــر البشــرة
وحيافــظ علــى نعومتهــا.

Collonil
quality

اسم الصنف

احلجم

باركود احلبة

باركود الكرتون

تعبئ�ة
الكرتون

Product Name

Size

Carton Barcode

Carton Barcode

قطع قطني�ة دائرية نقية  %100سوفت ليونة ونعومة
و 80قطعة  %33+قطعة

Packing/
Carton

80 pcs

5900095012887

35X1

قطع قطني�ة دائرية نقية  %100ليونة ونعومة 100قطعة
%33+

100 pcs

Cotton pads Soft & Comfort 80 + 33 % gartis

Cotton pads Soft & Comfort 100 + 33% gartis

5900095012870

5900095012856

5900095012863

35X1

قطع قطنية نقية %100

مجموعــة كلينيــك البولنديــة مــن القطــن الدائــري
لتنظيــف البشــرة والعنايــة بهــا مصنعــوع مــن القطــن
الطبيعــي . %100

االستخدامات  :مثايل لتنظيف وتقشري البشرة
المزايــا :ينظــف ،ويقشــر وحيافــظ علــى نعومــة
البشــرة.
قطع قطنية دائرية نقية
& Cotton pads Soft
Comfort

اسم الصنف

احلجم

باركود احلبة

باركود الكرتون

تعبئ�ة
الكرتون

Product Name

Size

Carton Barcode

Carton Barcode

Packing/
Carton

110
pcs.

5900095012894

5900095012900

35X1

35 pcs.

5900095013211

5900095013242

15X1

قطع قطني�ة دائرية بروفيشنال نقية  %100ممزية
Cotton pads Professional 110 pcs.

قطع قطني�ة دائرية للتقشري  35قطعة
Cotton peeling pads 35 pcs.

أعواد قطن لتنظيف آمن ومريح لألذن
االستخدامات  :لتنظيف األذن بعناية.
المزايا :ينظف األذن بنعومة فائقة باستخدام القطن الطبيعي املتماسك ،ومناسب للبشرة احلساسة.

أعواد قطن

Cotton buds

اسم الصنف

احلجم

باركود احلبة

باركود الكرتون

تعبئ�ة
الكرتون

Product Name

Size

Carton Barcode

Carton Barcode

Packing/
Carton

100 pcs

5900095000013

5900095004073

60X1

200 pcs

5900095000600

5900095004080

36X1

200 pcs

5900095000037

5900095004097

48X1

أعواد قطن  100علبة دائرية

Cotton buds Cleanic 100 pcs round box

أعواد قطن  200علبة دائرية

Cotton buds Cleanic 200 pcs round box

أعواد قطن  200علبة مربعة

Cotton buds Cleanic 200 pcs rect. Box

أعواد قطن لتنظيف األذن واستخدام دقيق لمساحيق التجميل
االستخدامات  :أعواد قطن لتنظيف األذن واستخدام دقيق ملساحيق التجميل.
المزايــا :يتمــز العــود جبهتــن إحداهمــا كــرة قطنيــ�ة لتنظيــف األذن ،واألخــرى حــادة ومدببــ�ة الســتخدامات
مســاحيق التجميــل.

أعواد قطن

Cotton buds

اسم الصنف

احلجم

باركود احلبة

باركود الكرتون

تعبئ�ة
الكرتون

Product Name

Size

Carton Barcode

Carton Barcode

Packing/
Carton

200 pcs

5900095011859

5900095011866

36X1

200 pcs

5900095013204

5900095013235

48X1

أعواد قطن  200للبشرة احلساسة علبة دائرية
)Cotton buds Cleanic Sensitive 200 pcs (round box

أعواد قطن  200متمزية وللتجميل علبة مربعة
Cotton buds Professional 200 rect. Box

كلينك مناديل الزالة المكياج

مناديــل كلينيــك املبللــة للعنايــة بالبشــرة  ...مصنوعة مــن أجود مــواد إزالة املكيــاج ومضادة للبكترييا000مناســبة
ً
جلميــع أنــواع البشــرة احلساســة واجلافة بفضــل تركيبتهــا الغني�ة باملــواد الطبيعيــة اقتنيها معــك دائما000
االستخدامات  :تنظيف البشرة من آثار املكياج.
المزايا :حتافظ على نعومة وليونة البشرة.

كلينك مناديل الزالة
المكياج

Make-up removal wipes

اسم الصنف

احلجم

باركود احلبة

باركود الكرتون

تعبئ�ة
الكرتون

Product Name

Size

Carton Barcode

Carton Barcode

Packing/
Carton

20 pcs.

5900095012795

5900095022695

8X1

20 pcs.

5900095000983

5900095022718

8X1

10 pcs.

5900095002703

5900095022657

16X1

10 pcs.

5900095002710

5900095022671

16X1

كلينك مناديل الزالة املكياج منظفة ومغذية 20

Make-up removal wipes Cleanse&Norish 20 pcs.

كلينك مناديل الزالة املكياج منظفة ومجددة 20

Make-up removal wipes Clns &Regenerate 20 pcs.

كلينك مناديل الزالة املكياج منظفة ومرطبة 10

Make up removal wipes Clns & Moisturise 10 pcs.

كلينك مناديل الزالة املكياج منظفة ومنعمة 10

Make up removal wipes Cleanse&Soothe 10 pcs.

مناديل كلينيك المبللة

مناديــل كلينيــك املبللــة للعنايــة بالبشــرة ...مصنوعــة مــن أجــود مــواد التنظيــف ومضــادة للبكترييا...مناســبة
ً
للبشــرة احلساســة واجلافــة بفضــل تركيبتهــا الغني ـ�ة باملــواد الطبيعيــة ...اقتنيهــا معــك دائمــا...
االستخدامات  :تنظيف البشرة
المزايــا :لطيفــة علــى اليديــن ،مناســبة للرحــات وجميــع االســتخدامات ويف كل مــكان ،ســهلة االســتخدام وال
ً
تأخــذ حــزا ضمــن مقتني�اتــك اليوميــة.
كلينك مناديل مبللة

Cleanic Baby wet wipes

اسم الصنف

احلجم

باركود احلبة

باركود الكرتون

تعبئ�ة
الكرتون

Product Name

Size

Carton Barcode

Carton Barcode

Packing/
Carton

40 pcs.

5900095011309

5900095011323

20X1

15 pcs.

5900095009160

5900095009337

24X1

15 pcs.

5900095018872

5900095018889

24X1

مناديل مبللة منعشة للرحالت 40

Travel Refreshing wet wipes 40 pcs.

مناديل مبللة منعشة 15

Ice Cooling Refreshing wet wipes 15 pcs.

مناديل مبللة منعشة لألطفال 15

Junior Refreshing wet wipes 15 pcs.

مناديل كلينيك المبللة النسائية

مناديل كلينيك املبللة للتنظيف والعناية باملناطق احلساسة النسائي�ة.

االستخدامات  :تنظيف البشرة
المزايــا :عنايــة فائــة للمناطــق احلساســة ،ســهلة االســتخدام يف كل مــكان وزمــان ،لطيفــة وال تأخــذ حــز ضمــن
مقتني�اتــك اليوميــة....

مناديل نسائية مبللة
Intimate wet wipes

اسم الصنف

احلجم

باركود احلبة

باركود الكرتون

تعبئ�ة
الكرتون

Product Name

Size

Carton Barcode

Carton Barcode

Packing/
Carton

10 pcs.

5900095017691

5900095017707

28X1

20 pcs.

5900095012092

5900095012108

10X1

20 pcs.

5900095012610

5900095012627

10X1

20 pcs.

5900095011873

5900095011880

10X1

مناديل نسائي�ة مبللة منظفة منعشة 10

Intimate wet wipes Cleanic Extra Fresh 10 pcs.

مناديل نسائي�ة مبللة منظفة منعشة 20

Intimate wet wipes Cleanic Extra Fresh 20 pcs.

مناديل نسائي�ة مبللة منظفة للبشرة احلساسة 20

Intimate wet wipes Cleanic Sensitive Care 20 pcs.

مناديل نسائي�ة مبللة منظفة لراحة تامة 20

Intimate wet wipes Cleanic Super Comfort 20 pcs.

كلينك مزيل طالء األظافر
االستخدامات  :مزيل لطالء األظافر.
المزايا :يزيل طالء األظافر بيسر وسهولة وحيافظ على رونقها...مسـحة واحـدة تكفـي جلميـع أصابع اليدين.

كلينك مناديل مبللة

Cleanic Baby wet wipes

اسم الصنف

احلجم

باركود احلبة

باركود الكرتون

تعبئ�ة
الكرتون

Product Name

Size

Carton Barcode

Carton Barcode

Packing/
Carton

10 pcs

5900095017844

0105900095017851

24

كلينيك مزيل طالء االظافر

Cleanic Nail Polish Remover

