


Luxor
BOGATA FORMUŁA

Luksusowe mydło w płynie
Mydło Luxor to produkt przeznaczony do każdego rodzaju skóry. 
Posiada właściwości nawilżające. Nie wysusza dłoni, które po 
umyciu są miękkie i gładkie. Zapewnia komfort czystych rąk na 
długi czas, pozostawiając na nich przyjemny, kremowy zapach. 
Produkt ten charakteryzuje się dobrą wydajnością oraz świetnie 
się pieni. Wzbogacony jest o alantoinę i pantenol.

LINIA MYDEŁ PIELĘGNACYJNYCH

Cashmere
DELIKATNY PUDROWY ZAPACH

Mydło w płynie z kolagenem, wodnorozpuszczalną lanoliną, elastyną 
i gliceryną
Mydło o przyjemnym zapachu, które idealnie nadaje się do częstego 
mycia rąk. Produkt doskonale się pieni, dzięki czemu jest bardzo 
wydajny. Wykazuje właściwości nawilżające, nie wysusza skóry oraz 
powoduje, że dłonie są miękkie i przyjemne w dotyku. Pozostawia 
uczucie jedwabistej gładkości i świeżości. 

Glycerine
DO WSZYSTKICH RODZAJÓW SKÓRY

Mydło w płynie z gliceryną
Mydło do codziennego mycia rąk przeznaczone do wszystkich 
rodzajów skóry. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom nie 
wysusza skóry, poprawia jej elastyczność oraz skutecznie usuwa 
zabrudzenia. Nadaje dłoniom uczucie nawilżenia oraz ochrony. 
Zawiera glicerynę, ceniony od lat składnik kremów i kosmetyków 
pielęgnacyjnych.

Green Tea
ORZEŹWIAJĄCA ZIELONA HERBATA

Mydło w płynie z kolagenem, wodnorozpuszczalną lanoliną, elastyną 
i gliceryną
Mydło o przyjemnym zapachu, które idealne nadaje się do częstego 
mycia rąk. Produkt doskonale się pieni, dzięki czemu jest bardzo 
wydajny. Wykazuje właściwości nawilżające, nie wysusza skóry oraz 
powoduje, że dłonie są miękkie i przyjemne w dotyku. Pozostawia 
uczucie jedwabistej gładkości i świeżości. 

Pojemność: 5 l

Pojemność: 5 l

Pojemność: 500 ml, 5 l

Pojemność: 5 l



Hipoalergiczne
MINIMALIZUJE RYZYKO ALERGII

Mydło w płynie do codziennego mycia wrażliwej skóry rąk ze 
skłonnością do alergii
Delikatne mydło, które dzięki odpowiednio dobranym składnikom 
nie podrażnia i nie wysusza skóry. Nie zawiera barwników oraz 
substancji zapachowych. Receptura została przygotowana z myślą 
o zmniejszeniu ryzyka wystąpienia alergii. Produkt dedykowany jest 
osobom ze szczególnymi potrzebami skóry. Idealnie sprawdzi się 
w takich miejscach, jak szpital, dom opieki, szkoła czy przedszkole. 

LINIA MYDEŁ SPECJALISTYCZNYCH

Neutralizujące zapach
PEŁNA KONTROLA ZAPACHU

Żel do mycia ciała i włosów niwelujący nieprzyjemny zapach
Żel do mycia ciała i włosów przeznaczony do codziennego stosowania 
dla każdego rodzaju skóry. Zalecany w szczególności osobom 
pracującym w warunkach powodujących zmianę zapachu ciała. Jest 
wydajny i dobrze się pieni, po umyciu pozostawia uczucie świeżości. 
Nie wysusza, skutecznie oczyszcza i pielęgnuje. Ma przyjemny zapach.

Pojemność: 500 ml, 5 l

Pojemność: 500 ml, 5 l

Mydło w pianie do mycia rąk przeznaczone do 
codziennej pielęgnacji

Delikatna, gęsta piana skutecznie myje, 
pozostawiając przy tym miękką i gładką skórę. 
Doskonale nadaje się do codziennego mycia rąk 
– zarówno w domu, jak i w zakładzie pracy czy 
miejscu użyteczności publicznej. 

Formuła mydła w pianie jest niezwykle wydajna, 
dzięki czemu wystarcza na dłużej. Piana ma 
wyrazisty i przyjemny zapach, który utrzymuje 
się na dłoniach.

Banana, 

Fresh Marine, 

Green Apple

LINIA MYDEŁ W PIANIE

Pojemność: 5 l

DOJRZAŁY SŁODKI BANAN

WAKACYJNA MORSKA BRYZA

ŚWIEŻE ZIELONE  JABŁUSZKO



KREMY DO RĄK

Nawilżający
CODZIENNA OCHRONA

Wysoka zawartość gliceryny (20%) zapewnia nawilżenie i ukojenie 
wysuszonej skórze. Dłonie stają się miękkie i delikatne w dotyku 
Oliwa z oliwek i inne emolienty tworzą lipidową warstwę na 
powierzchni skóry, która chroni i zabezpiecza przed działaniem 
czynników zewnętrznych.

Krem szybko się wchłania, pozostawiając film zabezpieczający 
przed utratą nawilżenia. Nie zawiera kompozycji zapachowych oraz 
barwników.

Regenerujący
INTENSYWNA PIELĘGNACJA

Formuła wzbogacona o witaminę E i masło shea zapewnia komfort 
dłoniom, pozostawiając je miękkie i delikatne w dotyku. Duża 
zawartość składników aktywnych (sok z aloesu, witamina B5, mocznik, 
gliceryna, oleje i masła roślinne) regeneruje i odżywia skórę. Przynosi 
ulgę wysuszonej skórze rąk.

Krem szybko się wchłania, nie tworząc tłustej warstwy. Polecany 
do pielęgnacji skóry wrażliwej. Produkt hipoalergiczny. Nie zawiera 
kompozycji zapachowych oraz barwników.

Pojemność: 100 ml

Pojemność: 100 ml



Mydło w płynie do mycia ciała i włosów przeznaczone 
do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju skóry.

Fashionline skutecznie myje, pozostawiając przy tym 
skórę zadbaną i delikatną. Receptura została stworzona 
w oparciu o pochodne kwasów tłuszczowych oleju 
kokosowego i wzbogacona dającą uczucie gładkości 
gliceryną. 

Mydło posiada bardzo dobre właściwości myjące 
i pieniące, dzięki czemu nadaje się zarówno do 
codziennego mycia rąk, relaksującej kąpieli z pianą, jak i 
szybkiego prysznica. Przyjemne i delikatne uczucie, jakie 
Fashionline pozostawia na dłoniach i ciele po umyciu, 
zapewnia każdorazowy komfort zadbanych i czystych rąk 
oraz ciała.

Fashionline: White, Rose, Blue

MYDŁA W PŁYNIE

Nina
Mydło w płynie z gliceryną
Mydło w płynie z gliceryną do wszystkich rodzajów skóry, 
o dobrych właściwościach myjąco - pielęgnacyjnych. 

Nawilża i poprawia elastyczność skóry. Posiada 
przyjemny, kwiatowy zapach. 

Pojemność: 5 l

Pojemność: 5 l



ProLine Wood
PŁYN DO MYCIA POWIERZCHNI DREWNIANYCH

Niskopieniący płyn do mycia powierzchni drewnianych, 
podłóg lakierowanych, ceramicznych, PCV oraz paneli 
podłogowych. Nabłyszcza powierzchnie i nie niszczy ich 
struktury.

Dozowanie:
• pielęgnacja: 100-200 ml/ 10 l wody
• czyszczenie intensywne: 500-1000 ml/ 10 l wody
• czyszczenie gruntowne: 1-2 l/ 10 l wody

Automat: 100-200 ml/ 10 l wody
• czyszczenie gruntowne: 1 l/ 10 l wody

Wartość pH: 8,0 - 11,0 
Zapach: przyjemny, świeżo ściętej sosny 

Feja
PŁYN DO NACZYŃ

Koncentrat do mycia naczyń. Doskonale rozpuszcza 
tłuszcz, nadając mytym powierzchniom po wyschnięciu 
połysk, bez konieczności ich wycierania. Wartość pH 
około 8.

Dozowanie: 
(woda zimna lub letnia)
• 5 ml/ 10 l wody
• 10-20 ml/ 10 l wody  

(silne zabrudzenia)
Zapach: owocowo-kwiatowy

PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSTOŚCI

ProLine Gatronomy
ALKALICZNY ŚRODEK DO MYCIA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Niskopieniący płyn do stosowania w przemyśle spożywczym, 
w kuchniach i gastronomii. Rozpuszcza silne zabrudzenia 
olejowo-tłuszczowe i białkowe, będąc delikatnym dla czyszczonej 
powierzchni.

Dozowanie:
• pielęgnacja: 100-200 ml/ 10 l wody
• czyszczenie intensywne: 500-1000 ml/ 10 l wody
• czyszczenie gruntowne: 1-2 l/ 10 l wody

Automat: 100-200 ml/ 10 l wody
• czyszczenie gruntowne: 1l/ 10 l wody

Wartość pH: 11,0 - 12,0 
Posiada świadectwo PZH.

Pojemność: 5 l

Pojemność: 5 l

Pojemność: 5 l



FP1
UNIWERSALNY PŁYN DO MYCIA POWIERZCHNI

Wysokopieniący płyn do ręcznego i maszynowego 
mycia powierzchni, usuwający pozostałości tłuszczu i 
wielu zabrudzeń. Zawiera glicerynę i ma właściwości 
nabłyszczające. 

Dozowanie:
• 10 ml/ 10 l wody, pH około 8,0
• 100 ml/ 10 l wody, pH około 9,0 przy większych 

zabrudzeniach
• bez rozcieńczania na bardzo silne zabrudzenia 

Wartość pH: około 12,0  

FP2n
NISKOPIENIĄCY PŁYN DO MYCIA 
POWIERZCHNI SILNIE ZABRUDZONYCH

Niskopieniący płyn do mycia maszynowego powierzchni 
silnie zabrudzonych. Bardzo skutecznie usuwa tłuszcze, 
smary, sadze i pozostałości rozpuszczalników. 

Dozowanie:
• 50 ml/ 10 l wody, pH ok. 8, codzienna pielęgnacja
• 200-500 ml/ 10 l wody, pH ok. 9, silne zabrudzenia
• bez rozcieńczenia w przypadku ekstremalnych 

zabrudzeń

Wartość pH: około 12,5 
Zapach: świeży, przyjemny

PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSTOŚCI

FP2
WYSOKOPIENIĄCY PŁYN DO MYCIA 
POWIERZCHNI SILNIE ZABRUDZONYCH

Wysokopieniący płyn do mycia ręcznego i maszynowego 
- wysokociśnieniowego powierzchni twardych i silnie 
zabrudzonych. Bardzo skutecznie usuwa tłuszcze, 
smary, sadze, pozostałości rozpuszczalników, doskonały 
do prania odzieży roboczej i usuwania zabrudzeń 
organicznych. 

Dozowanie:
• 50 ml/ 10 l wody, pH ok. 8, codzienna pielęgnacja
• 200-500 ml/ 10 l wody, pH ok. 9, silne zabrudzenia
• bez rozcieńczenia w przypadku ekstremalnych 

zabrudzeń

Wartość pH: około 12,5
Zapach: świeży, przyjemny

Pojemność: 1 l, 5 l

Pojemność: 1 l, 5 l

Pojemność: 5 l



PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSTOŚCI

FP3
PŁYN DO MYCIA I DEZYNFEKCJI URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Kwasowy środek do mycia, dezynfekcji i pielęgnacji toalet 
oraz urządzeń sanitarnych. Przydatny do usuwania rdzy oraz 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji mineralnych takich jak: 
kamień wodny i moczowy.FP-3 to produkt o dużej lepkości. Dobrze 
przylega do powierzchni pionowych. Pozostawia długotrwały, 
świeży i przyjemny zapach.

Dozowanie:
Mycie i dezynfekcja toalet: Skierować aplikator pod obrzeże muszli 
klozetowej i równomiernie naciskając butelkę nanieść preparat, 
pozostawić na 15 min. Przy silnych zabrudzeniach preparat 
pozostawić na ok. 1 godz. Następnie wyszorować muszlę szczotką. 
Po zakończeniu mycia spłukać wodą.

Mycie i dezynfekcja powierzchni typu terakota, glazura, płytki PCV, 
stal kwasoodporna:
– warunki brudne: sporządzić roztwór z 1 litra wody (zimnej lub 
ciepłej) i 40 g płynu (4 łyżek stołowych) lub 10 litrów wody i 400 g 
płynu (40 łyżek stołowych)
– warunki szczególnie brudne: sporządzić roztwór z 1 litra wody 
(zimnej lub ciepłej) i 50 g płynu (5 łyżek stołowych) lub 10 litrów 
wody i 500 g płynu (50 łyżek stołowych).

Nanieść roztwór preparatu na mytą powierzchnię i spłukać po 15 min. 
W celu uzyskania szybszego działania myjącego i dezynfekującego 
zaleca się stosować preparat nierozcieńczony.
Podczas sprzątania używać rękawic gumowych.

Wartość pH: około 1,5
Zapach: morski z cytryną
 
Zapach: cytrynowy

Pojemność: 750 ml

FP8
NISKOPIENIĄCY PŁYN DO MYCIA 
POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH POWLEKANYCH

Niskopieniący płyn o  neutralnym pH, do 
codziennego mycia ręcznego i maszynowego 
powierzchni zabezpieczonych, usuwający 
zabrudzenia z podłóg powlekanych, linoleum, 
płytek PCV, gresu, parapetów. Pozostawia naturalny 
połysk oraz przyjemny, świeży zapach.

Dozowanie:
• 100 ml/ 10 l wody
• 200 ml/ 10 l wody przy silniejszych 

zabrudzeniach.

Wartość pH: około 7,0  
Zapach: morski, świeży

Pojemność: 1 l, 5 l



Antiseptus
DZIAŁA BAKTERIOBÓJCZO I WIRUSOBÓJCZO

Płyn na bazie alkoholu służący do higienicznej dezynfekcji rąk, przeznaczony 
do bezpośredniego stosowania na skórę.

Gwarantuje skuteczne usuwanie bakterii. Przeznaczony do powszechnego 
zastosowania zarówno profesjonalnego, jak i prywatnego. Stosowany bez 
konieczności spłukiwania, gwarantując ochronę m.in. w domu, szpitalu, 
spa, biurze, zakładzie pracy, środowisku wojskowym, przemysłowym, 
spożywczym, fabrykach, szkołach, na stacjach benzynowych, terminalach 
granicznych, obiektach sportowych itp.

Pojemność: 500 ml

Antiseptus
DZIAŁA WIRUSOBÓJCZO

Płyn na bazie alkoholu służący do dezynfekcji powierzchni.

Produkt o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym, przeznaczony 
do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z 
żywnością. Przeznaczony do powszechnego zastosowania zarówno 
profesjonalnego, jak i prywatnego. Zwiera 75% alkoholu.

Pojemność: 500 ml



ODŚWIEŻACZE DO POMIESZCZEŃ
Produkty pod naszą marką Frestti to idealne rozwiązanie do odświeżania 
powietrza w pomieszczeniach. Wystarczy chwila, aby poczuć świeży, naturalny 
zapach. Frestti zapewnia niezapomniany klimat w każdym wnętrzu, a unoszący 
się aromat wytworzy przytulną atmosferę, w której każdy poczuje się wyjątkowo. 
W naszej ofercie znajdują się dwa zapachy odświeżacza Frestti: Biała róża & 
Jaśmin & Bambus oraz Zielona herbata & Cytryna.

Biała róża & Jaśmin & Bambus
Zapach, w którym dominuje woń białej róży sprawi, że będziesz rozkoszować 
się chwilą. Zapach królowej kwiatów upaja i uszczęśliwia. Dodatkowo unosząca 
się woń jaśminu tworzy ciepły i relaksujący zapach, niwelujący stres i działający 
stymulująco.

Pojemność: 500 ml

Zielona herbata & Cytryna
Świeży, intensywny zapach, który ogarnie wszystkie zmysły i wprowadzi w 
wesoły nastrój. To zapach dla tych, którzy kochają życie. Dla wszystkich, 
chcących poczuć odświeżenie i orzeźwienie. 

Pojemność: 500 ml



Nazwa produktu 
Liczba 

sztuk w 
kartonie 

Liczba sztuk 
na palecie Kod EAN 

    
Solution by MPS Pielęgnacyjne Luxor 500 ml 12 720 5901180460965 
Solution by MPS Pielęgnacyjne Luxor 5 l 4 128 5901180460880 
Solution by MPS Pielęgnacyjne Cashmere 5 l 4 128 5901180460859 
Solution by MPS Pielęgnacyjne Glycerine 5 l 4 128 5901180460873 
Solution by MPS Pielęgnacyjne Green Tea 5 l 4 128 5901180460866 
Solution by MPS Plus Hipoalergiczne 500 ml 12 720 5901180460972 
Solution by MPS Plus Hipoalergiczne 5 l 4 128 5901180460897 
Solution by MPS Plus Neutralizujące zapach 500 ml 12 720 5901180460989 
Solution by MPS Plus Neutralizujące zapach 5 l 4 128 5901180460903 
Solution by MPS Foam Banana 5 l 4 128 5901180460927 
Solution by MPS Foam Fresh Marine 5 l 4 128 5901180460934 
Solution by MPS Foam Green Apple 5 l 4 128 5901180460910 
    
Solution by MPS regenerujący krem do rąk 100 ml 12 2880 5901180460941 
Solution by MPS nawilżający krem do rąk 100 ml 12 2880 5901180460958 
    
Fashionline White 5l 4 128 5901180424684 
Fashionline Rose 5l 4 128 5901180424691 
Fashionline Blue 5l 4 128 5901180424875 
    
Nina- mydło w płynie z gliceryną 5l 4 128 5901180422833 
    
PRO Line Wood 5 l 4 128 5901180432108 
PRO Line Gastronomy 1 l 12 480 5901180431996 
PRO Line Gastronomy 5 l 4 128 5901180432078 
    
Feja - płyn do mycia naczyń 5l 4 128 5901180422567 
    
FP-1 - uniwersalny płyn do mycia powierzchni 1 l 12 480 5901180409919 
FP-1 - uniwersalny płyn do mycia powierzchni5 l 4 128 5901180422628 
FP-2 - płyn do mycia powierzchni silnie 
zabrudzonych 1 l 12 480 5901180409926 

FP-2 - płyn do mycia powierzchni silnie 
zabrudzonych 5l 4 128 5901180422635 

FP-2N - niskopieniący płyn do powierzchni silnie 
zabrudzonych 5l 4 128 5901180433341 

FP-3 - płyn do mycia i dezynfekcji urządzeń 
sanitarnych 750ml 16 768 5901180422642 

FP-8 - płyn do mycia powierzchni podłogowych 
powlekanych 1l 12 480 5901180410991 

FP-8 - płyn do mycia powierzchni podłogowych 
powlekanych 5 l 4 128 5901180422826 



Łódzkie:
DEBIUT PLUS 
ul. Lodowa 106a
93-232 Łódź
tel. 42 663 25 08
lodz@debiutplus.pl

P.P.U.H. SIR-HA 
ul. Jana Pawła II 63
98-200 Sieradz
tel. 43 822 05 53
biuro@sir-ha.pl

Świętokrzyskie: 
SOFT Marta Mazur, 
Mariusz Mazur
ul. Bosaka 1
25-217 Kielce
tel. 41 368 04 36
kielce@softmm.com.pl

Śląskie:
DABEX Kołodziej i Jęcz-
mionka
ul. Żelazna 4
41-709 Ruda Śląska
tel. 32 248 64 53
handel@dabex.net.pl

DABEX CZĘSTOCHOWA 
Andrzej Bujak
ul. Bema 19
42-200 Częstochowa
tel. 34 365 89 42
dabex@dabex.czest.pl

LINEA TRADE
ul. Wolności 68
41-800 Zabrze
tel. 32 276 24 68
biuro@lineatrade.com.pl

Dolnośląskie:
ALFA I OMEGA 
ul. Mickiewicza 55c
67-200 Głogów
tel. 76 833 56 62
info@aio.com.pl

Podkarpackie:
SOFT Marta Mazur, 
Mariusz Mazur
ul. Chmaja 4
35-021 Rzeszów 
tel. 17 854 54 08
sklep@softmm.com.pl

Kujawsko – Pomorskie:
8:12 Centrum Utrzymania 
Czystości Kaja Janikowska
ul. Gdańska 145
85-022 Bydgoszcz 
tel. 52 322 02 61
bydgoszcz@812.pl

DABEX-BYDGOSZCZ 
ul. Równa 4
85-846 Bydgoszcz
tel. 52 375 38 38
dok@dabexbydgoszcz.pl

PRIMA 
ul. Rapackiego 64
86-300 Grudziądz
tel. 56 464 42 44
biuro@primaczysto.pl

Podlaskie:
KENOCHEM Kuczyński, 
Kozłowski
ul. Chmielna 21
15-471 Białystok
tel. 506 066 180
biuro@kenochem.com

P.P.H. OMAK Osipiuk
ul. Krucza 5
21-500 Biała Podlaska
tel. 85 652 40 99

Małopolskie:
SOFT Marta Mazur, 
Mariusz Mazur
ul. Przewóz 2
31-300 Kraków 
tel. 12 292 49 20
krakow@softmm.com.pl

SOFT Marta Mazur, 
Mariusz Mazur
ul. Okrężna 4c
33-100 Tarnów 
tel. 14 626 08 33
tarnow@softmm.com.pl

Mazowieckie:
CROSS POLSKA Joanna So-
bańska-Bijard
ul. Przejazdowa 25
05-800 Pruszków
tel. 22 728 30 85
biuro@crosspolska.pl

DEBIUT PLUS 
ul. Ekologiczna 12
05-080 Klaudyn
tel. 22 664 27 59
warszawa@debiutplus.pl

Wielkopolskie:
PCP Polska 
ul. Gospodarska 5
61-313 Poznań
tel. 667 585 858
info@pcppolska.pl

GRACJA Ewa Pluta
Mnichowo 81
62-200 Gniezno
tel. 61 425 08 73

HIPROM
ul. Szamotulska 67
62-081 Baranowo
tel. 61 652 75 55
biuro@hiprom.pl

Zachodniopomorskie: 
DAWEX NORD
Ul. BoWiD 9c
75-209 Koszalin
tel. 94 347 06 93
dawex@dawex.koszalin.pl

M SERWIS Ewa Ziółkowska
ul. Jeziorna 121a
72-004 Tanowo
tel. 502 334 027
lemen@op.pl

Pomorskie:
MOP SERWIS
ul. Ogrodowa 14
82-500 Kwidzyn
tel. 55 646 31 52
esklep@mopserwis.pl

Lubelskie:
DABEX-LUBLIN 
Ul. Długa 5/34
20-346 Lublin
tel. 81 534 24 28
biuro@dabexlublin.pl

Lubuskie:
P.H.U. PIXI Paweł Kasowski
Ul. Kościuszki 13c/5
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 502 095 220
phu-pixi@wp.pl



MPS International Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 30

75-211 Koszalin, Poland

telefon: +48 94 348 42 00
e-mail: office@mps.koszalin.pl
www.mps.koszalin.pl


