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Nový Bref Power Gel 6xEffect Max White 

Čistá, oslnivo lesklá a biela toaleta, a to všetko 
bez chlóru 
Čo môže byť beznádejnejšie ako márne drhnutie odolnej špiny v záchodovej 
mise? Od škvŕn, cez vodný kameň, až po hrdzu. Zbaviť sa niektorých usadenín 
a škvŕn dá poriadne zabrať. Hygienicky čistá a žiarivo biela toaleta sa tak stáva 
veľkou výzvou. A práve preto prichádza špecialista na hygienickú čistotu 
a sviežosť toaliet – značka Bref spoločnosti Henkel Slovensko. Už v marci 2014 
prináša na slovenský trh novinku Bref Power Gel 6xEffect Max White. Tento 
nový čistič disponuje nielen 6 jedinečnými funkciami a účinnými 
schopnosťami pre boj s odolnými nečistotami, ale zároveň dodá toalete jasnú 
a žiarivú belosť bez chlóru. 

Nový WC čistič Bref Power Gel 6xEffect Max White (750 ml) je veľmi účinným pomocníkom  

v snahe dosiahnuť žiarivo biele a svieže WC. Zloženie tejto novinky prináša šesť špeciálnych 

funkcií - jedinečnú belosť bez chlóru, dezinfekciu, odstránenie odolných nečistôt, účinnosť v 

boji proti vodnému kameňu, dodanie sviežosti, a to všetko nielen  

nad vodnou hladinou, ale aj pod ňou. Navyše s minimálnym úsilím. Nový WC čistič Bref 

Power Gel 6xEffect zanechá vašu toaletu žiarivo bielu a dodá jej úžasnú dlhotrvajúcu 

sviežosť.  

 
Rad WC čističov Bref Power Gel 6xEffect ponúka riešenie všetkých problémov: 

 

• NOVINKA Bref Power Gel 6xEffect Max White (750 ml) - je veľmi účinným 

pomocníkom v dosiahnutí žiarivo bieleho a sviežeho WC. Dezinfikuje, 
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odstraňuje odolné nečistoty, vodný kameň a dodá toalete sviežosť a jedinečnú belosť 

bez chlóru. A to nielen nad vodnou hladinou, ale aj pod ňou. 

 

• Bref Power Gel 6xEffect proti vodnému kameňu (750 ml) – poskytuje 

účinnosť v boji proti vodnému kameňu, odstráni hrdzu, likviduje nečistoty, 

dezinfikuje, dodá sviežosť a vašu toaletu zahalí do osviežujúcej vône oceánu. 

To všetko nielen nad vodnou hladinou, ale aj pod ňou.  

• Bref Power Gel 6xEffect hrdza a usadeniny (750 ml) – je vysoko účinný 

v odstránení hrdze, v boji proti vodnému kameňu, likviduje nečistoty, 

dezinfikuje, dodá sviežosť a vôňu citrónu. To všetko nielen nad vodnou 

hladinou, ale aj pod ňou.  

 

• Bref Power Gel 6xEffect kompletná ochrana (750 ml) – rovnako ako ostatné 

produkty radov Bref 6xEffect poskytuje účinnú pomoc v boji proti vodnému 

kameňu, odstráni hrdzu, likviduje nečistoty, dezinfikuje, dodá sviežosť a vôňu 

oceánu. To všetko nielen nad vodnou hladinou, ale aj pod ňou. Navyše nová 

technológia na báze polymérov vytvára vo vnútri WC misy ochrannú vrstvu, 

ktorá následne chráni povrch pred priľnutím všetkých nečistôt. 

Nový WC čistič Bref Power Gel 6xEffect Max White sa na pultoch obchodov objaví 
v marci 2014. Jeho odporúčaná maloobchodná cena, rovnako ako cena ostatných  
WC čističov radov Bref Power Gel 6xEffect je 2,99 Eur. 

 

*  *  *  *  * 

Henkel je celosvetová spoločnosť, ktorej silné značky a technológie pôsobia v troch oblastiach: pracie 
a čistiace prostriedky, Beauty Care a lepidlá a technológie. Od založenia v roku 1876 zaujíma firma 
Henkel vedúce postavenie na globálnom spotrebiteľskom i priemyselnom trhu, a to najmä so známymi 
značkami, ako je Persil, Schwarzkopf a Loctite. Spoločnosť Henkel má takmer 47 000 zamestnancov 
a v účtovnom roku 2011 dosiahol jej obrat sumu 15,605 miliónov eur a upravený prevádzkový zisk 
2,029 miliónov eur. Preferenčné akcie spoločnosti Henkel sú zaradené do indexu DAX na nemeckej 
burze cenných papierov. 
 
V Slovenskej republike pôsobí spoločnosť Henkel vo všetkých troch strategických oblastiach už od 
roku 1991. Na slovenskom trhu predáva firma Henkel Slovensko produkty viac ako 50 značiek a 
zamestnáva 1000 zamestnancov. 
 
 
 
 



 

Henkel Slovensko, divízia Lepidlá & Technológie Strana 3/3 

Zuzana Sadivová 
--------------------------------------- 
SEESAME, s. r. o. 
Prievozská 4D 
821 09 Bratislava  
Tel: +421 2 4342 2978 
Mobil: +421 915 525 425 
Fax: +421 2 4333 0003 
E-mail: sadivova@seesame.com 
 


	Bratislava, 28. február 2014

