
Wyprodukowane 
z oryginalnych, 
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Ecocert, niezależnych 
ekspertów ochrony 

środowiska  
i bio rolnictwa.

Moje
sprawdzone 

receptury 
w Twoim 

sklepie
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TRADYCYJNE WYROBY FRANCUSKIE



PLBRI92 

SILNY ZMYWACZ 
DO PRZYPALEŃ I TŁUSZCZÓW
Silnie zasadowy preparat

Błyskawicznie zmywa tłuszcz, 
przypalenia, okopcenia a nawet 
zwęglenia. Do płyt kuchennych, 
piekarników, rusztów, grilli, blach, naczyń 
do zapiekania.

Pojemność 1000 ml
12 szt./karton
EAN 3383482306615

PLBRI89

ŻEL DO MYCIA 
NACZYŃ I RĄK
Na bazie szarego mydła 
i morskich alg

Bezwzględny dla tłuszczu, 
łagodny dla rąk. Pozwala 
przygotować 220 kąpieli wodnych 
do mycia naczyń, lub 220 razy 
umyć ręce. Można go użyć jako 
odplamiacz przed praniem. 
Przebadany dermatologicznie, 
praktyczna pompka ułatwia 
dozowanie.

Pojemność 500 ml
10 szt./karton
EAN 3383482306561

PLBRI91 

ŻEL DO MYCIA NACZYŃ I RĄK ZAPAS
Zapas żelu na bazie szarego mydła i morskich alg  
do opakowania z pompką

220 porcji.

Pojemność 500 ml
10 szt./karton
EAN 3383482306608

PLBRI181 

ŻEL DO MYCIA 
NACZYŃ I RĄK
SKÓRA WRAŻLIWA
Na bazie mydła marsylskiego

Dedykowany dla rąk wrażliwych, 
hypoalergiczny, bez barwników 
i zapachu. Pozwala przygotować 
220 kąpieli wodnych do mycia 
naczyń lub 220 razy umyć ręce. 
Przebadany dermatologicznie, 
praktyczna pompka ułatwia 
dozowanie.

Pojemność 500 ml
10 szt./karton
EAN 3383482306578

PLBRI233 

ŻEL DO MYCIA 
NACZYŃ I RĄK 
SODA
Na bazie sody oczyszczonej

Gruntownie czyści. Zawiera 
glicerynę, która chroni ręce. 
Przyjemny zapach zielonej 
cytryny. Pozwala przygotować 
220 kąpieli wodnych do mycia 
naczyń, lub 220 razy umyć ręce. 
Przebadany dermatologicznie, 
praktyczna pompka ułatwia 
dozowanie.

Pojemność 500 ml
10 szt./karton
EAN 3383482306592

PLBRI232 

ŻEL DO MYCIA 
NACZYŃ I RĄK
OCET
Na bazie naturalnego octu

Idealnie myje i nabłyszcza 
naczynia. Zawiera glicerynę, która 
chroni ręce. Przyjemny malinowy 
zapach. Pozwala przygotować 
220 kąpieli wodnych do mycia 
naczyń lub 220 razy umyć ręce.
Przebadany dermatologicznie, 
praktyczna pompka ułatwia 
dozowanie.

Pojemność 500 ml
10 szt./karton
EAN 3383482306585

KUCHNIA

ŻELE DO MYCIA NACZYŃ I RĄK

PLBRI220 

AKTYWNA PIANKA 
ODTŁUSZCZAJĄCA
Na bazie szarego mydła  
i sody kalcynowanej.

Gruntownie i łatwo czyści 
i odtłuszcza. Płytki ścienne, 
okapy, kuchenki, płyty kuchenne, 
mikrofalówki, naczynia i garnki.

Pojemność 750 ml
10 szt./karton
EAN 3383482306493



PLBRI96 
PREPARAT  
DO MYCIA ŁAZIENKI
Na bazie kwasu mlekowego 
z dodatkiem alkoholu

Myje, usuwa osad mineralny z wody, 
odświeża, nabłyszcza. Przyjemny sosnowy 
zapach. Sprawdzi się też w myciu zlewów 
i powierzchni emaliowanych.

Pojemność 750 ml
10 szt./karton
EAN 3383482306622

PLBRI274 
MYDŁO MARSYLSKIE KONCENTRAT
Tradycyjnie warzone w kotle

Wspaniale myje i konserwuje różne powierzchnie, również 
te wrażliwe. Odtłuszcza i subtelnie nabłyszcza. Do blatów, 
frontonów, mebli, boazerii, lakierowanych parkietów, paneli, 
laminatów, płytek ściennych i podłogowych, marmuru, 
kamienia, lastriko, trawertynu, podłóg plastikowych. 

Pojemność 1000 ml
12 szt./karton
EAN 3383482306554

PLBRI221 
AKTYWNA PIANKA  
ODWAPNIAJĄCA 
Na bazie octu i kwasku cytrynowego

Aktywna pianka idealnie przylega 
do czyszczonej powierzchni. Dociera 
do trudno dostępnych miejsc. Usuwa 
nawet gruby osad mineralny, osad z mydła 
i kosmetyków. Przyjemny malinowy zapach.

Pojemność 750 ml
10 szt./karton
EAN 3383482306509

PLBRI24
KONCENTRAT DO MYCIA 
PŁYTKI & GRES
Na bazie naturalnych składników

Gruntownie czyści i odtłuszcza bez smug.
Szybko wysycha. Przyjemny zapach eukaliptusa.
Do różnego typu płytek podłogowych i ściennych, 
gresu, terakoty, lastriko i podłóg plastikowych.

Pojemność 1000 ml
12 szt./karton
EAN 3383482306547

PLBRI214
PIANKA  
DO MYCIA 
Na bazie sody oczyszczonej
Idealnie myje, delikatnie odtłuszcza 
i usuwa brzydkie odory. Do lodówek, 
mikrofalówek, szafek pod zlewem, 
koszy na śmieci, kocich kuwet, zabawek, 
przewijaków.

Pojemność 750 ml
10 szt./karton
EAN 3383482306486

PLBRI39
MYDŁO LNIANE
Na bazie oleju lnianego

Tradycyjny preparat o szerokim 
zastosowaniu: usuwa brud, konserwuje, 
odtłuszcza, odplamia bez smug. Do różnych 
powierzchni w kuchni, do mebli, parapetów, 
stolarki, szyb. Do odplamiania przed 
praniem. Bez substancji zapachowych, 
konserwantów, rozpuszczalników, parabenów. 
Wyłącznie na bazie naturalnego mydła 
z charakterystycznym zapachem.

Pojemność 750 ml
10 szt./karton
EAN 3383482306523

PLBRI88
ODWAPNIAJĄCY 
ŻEL
Skoncentrowany ocet gospodarczy

Błyskawicznie odwapnia, odtłuszcza, 
odplamia. Specjalna końcówka ułatwia 
czyszczenie muszli WC. Do porcelany, 
płytek ceramicznych, baterii, 
sanitariatów.

Pojemność 750 ml
10 szt./ karton
EAN 3383482306530

PLBRI176
PŁYN DO MYCIA  
SZYB I LUSTER
Na bazie tradycyjnego  
octu Briochin

Usuwa brud, odtłuszcza i nabłyszcza 
bez smug. Szybko schnie. Do szyb, luster, 
powierzchni szkliwionych, szklanych 
ekranów, kabin prysznicowych.

Pojemność 750 ml
10 szt./karton
EAN 3383482306516

PREPARATY DO RÓŻNYCH ZADAŃ

PODŁOGI

ŁAZIENKA



 Są bardzo skuteczne i wydajne (oszczędność 
czasu i pieniędzy).

 Pozwalają na mycie i konserwację różnego 
typu powierzchni w domu.

 W przeciwieństwie do chemii syntetycznej nie 
nęcą sztucznym kolorem czy zapachem, są 
głównie bezbarwne i mają roślinne zapachy.

 Dzięki zawartości naturalnych 
składników szybko ulegają 
biodegradacji, mają minimalny wpływ 
na środowisko naturalne, są mniej 
szkodliwe od klasycznej chemii.

 Opakowania produktów Briochin 
mają mniejszą ilość plastiku lub są 
wykonane z tworzywa z recyklingu.

Nasza historia...

zaczyna się w 1919 roku w Bretanii, kiedy Raoul Renaud zaczął jeździć swoją 
małą ciężarówką i sprzedawać woski do mebli i butów.

Z czasem zaczął wytwarzać wysokiej jakości mydła i środki czystości dla 
domu na bazie skutecznych, tradycyjnych składników: olejów roślinnych, 
octu, sody oczyszczonej, sody kalcynowanej.

Jesteśmy wierni tej ponad stuletniej tradycji. Z pasją produkujemy 
preparaty, które łatwo i szybko usuwają nawet najbardziej oporne zabrudzenia i osady. 

Dbamy o naszych klientów i o środowisko, dlatego nigdy nie porzuciliśmy naturalnych ingrediencji. 
Nasze stare receptury ciągle są doceniane i sięgają po nie kolejne pokolenia odpowiedzialnych 
konsumentów a niezależni eksperci od ochrony środowiska i bio rolnictwa przyznali im certyfikat 
Ecocert.

Naszym kolejnym wyzwaniem są opakowania. Pracujemy nad wytwarzaniem tworzywa z recyklingu 
i alternatywami plastiku.

NASZA HISTORIA

PRODUKTY BRIOCHIN

Made in France by
Harris SAS Jacques Briochin

ALTAIR EAST Sp. z o.o.  
ul. Robotnicza 54
53-608 Wrocław
tel. +48 71 782 79 56

www.briochin.pl


