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Powder Detergent

It is the perfect solution for you whether you want to remove a hard spot or just remove the traces of everyday dirt. Your loyal companion always gives you a 

cleaner that will never leave you. The name of Eilox has always been associated with cleanliness

Characteristics

-Excellent removal of stains in one wash

-Grease removal technology

 -Provides a refreshing scent

BOX Automatik Powder Det 
2.25 KG 

BOX Automatik Powder Det 
2 KG | 3KG

BAG Automatik Powder Det 
700 GR | 2 KG | 4 KG

BAG Manual Powder Det 
80 GR | 165 GR | 400 GR

BAG Manual Powder Det
800 GR | 3.5 KG 

مسحوق الغسيل

 مسحوق أيلوكس ذو مفعول فائق في إزالة البقع في غسلة واحدة، لتستمتعي بنظافة رائعة، ومظهر، وملمس، ورائحة ال مثيل لهم
 وهو منتج ال غنى عنه في أي غرفة غسيل إّنه الحل المثالي لِك سواء أكنت ترغبين في إزالة بقعة صعبة أو مجّرد إزالة آثار االتساخ

اليومية رفيقِك المخلص دائًما يمنحِك نظافة لن تخذلِك أبًدا فلطالما اقترن اسم أيلوكس بالنظافة
الخصائص

إزالة ممتازة للبقع في غسلة واحدة
تكنولوجيا إزالة الشحوم

رائحة منعشة 

AYLU
X
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مسحوق الغساالت األوتوماتيكية
صندوق

مسحوق الغساالت األوتوماتيكية
كيس

مسحوق الغساالت األوتوماتيكية
صندوق

مسحوق الغساالت اليدوية
كيس

مسحوق الغساالت اليدوية
كيس
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Powder Detergent

AYLUX Home & Laundry Care Group Save time and effort 
Clean and durable protection for all family and guaranteed and 
impressive results

DISH WASHING LIQUID 
700 ml 

Glass & Window Cleaner
700 ml

DISH WASHING LIQUID 
700 ml

Bathroom & Toilet Cleaner
700 ml

DISH WASHING LIQUID 
3 KG

Kitchen & Oven Cleaner
700 ml

Dish washing gel
1.5 kg

General Cleaner
700 ml

Chlorine - bleach and disinfectant
900 ml

العناية المنزلية

 مجموعة منتجات ايلوكس للعناية بالمنزل والغسيل مجموعة متكاملة
 توفر الوقت والجهد  نظافة وحماية دائمة لجميع أفراد العائلة

    ونتائج مضمونة وباهرة

AYLU
X
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Flash Lux - Sintering Remover
900 ml

سائل غسيل الصحونسائل غسيل الصحونسائل غسيل الصحونجل غسيل الصحونفالش لوكس - مزيل تكلس

منظف وملمع الزجاج منظف المطابخ واألفران منظف الحمامات منظف عام كلور - مبيض ومطهر
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Super Gel - General Antiseptic
450 gr | 900 gr

Liquid Hand soap
400 ml

Liquid Hand soap
3 kg

AYLU
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Stain remover for colored clothes
900 ml

Fbric Softner
900 ml

Air Freshener
400 ml

مزيل بقع المالبس الملونة

 بخاخ معطر للجو بروائح مطري الغسيل
متعددة ومميزة

معطر متعدد االستخداماتصابون سائل لليدينصابون سائل لليدينسوبر جل - مطهر عام

Multi-use fragrant
600 ml
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BAG Manual Powder Det 
4 KG 

GENERAL CLEANER 
700 ml

BOX Automatik Powder Det 
1200 gr

Kitchen and oven cleaner 
700 ml

BAG Automatik Powder Det 
3.5 KG

Bathroom Cleaner
700 ml

Automatic washing powder
4,5 KG

GLASS CLEANER
750 ml

D
IO

X
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Stain remover for colored clothes 
900 ml

Multi-use fragrant
600 ml

مزيل بقع المالبس الملونة

معطر متعدد االستخدامات

مسحوق الغساالت األوتوماتيكية
صندوق

مسحوق الغساالت األوتوماتيكية
كيس

مسحوق الغساالت األوتوماتيكية
كيس

مسحوق الغساالت اليدوية
كيس

منظف عاممنظف الحماماتمنظف المطابخ واألفرانمنظف وملمع الزجاج
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Dishwashing Liquid 
700 ml

Dish washing gel
1500 gr

Dishwashing Liquid 
3 kg

FlashLux - Sintering Remover
900 ml

Chlorine - bleach and disinfectant
900 ml

Super Gel - General Antiseptic
450 gr | 900 gr

Liquid Hand Soap 
400 gr

Fabric Softner
900 ml

D
IO
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سائل غسيل الصحونسائل غسيل الصحونجل غسيل الصحونفالش لوكس - مزيل تكلسكلور - مبيض ومطهر

سوبر جل - مطهر عام صابون سائل لليدين مطري الغسيل
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BAG Automatik Powder Det 
3 kg

FlashLux - Sintering Remover
900 ml

Liquid Detergent (Black) 
1 L

Dishwashing Liquid 
700 ml

BAG Manual Powder Det 
3 kg

Super Gel - General Antiseptic
450 gr | 900 gr

Stain remover for colored clothes 
900 ml

Chlorine - bleach and disinfectant
900 ml

VEN
EX

مسحوق الغساالت اليدويةسائل الغسيل -لالسودكلور - مبيض ومطهر
كيس

مسحوق الغساالت األوتوماتيكية
كيس

فالش لوكس - مزيل تكلس

مزيل بقع المالبس الملونة

سوبر جل - مطهر عام سائل غسيل الصحون
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