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House Care
Detergen Cair Klerak

Dish Wash Soap

Fabric Softener 1 liter

Detergen 100% dari alam tanpa bahan kimia. Satu-satunya
detergen yang berasal dari pohon. Anda akan senang
mengetahui air cucian pakaian Anda tidak akan memberi
polusi dan pakaian Anda akan bebas bahan kimia beracun
dari penggunaan detergen biasa. Anda juga
mensejahterakan para pengumpul biji klerak di lereng
pegunungan.

Sabun Cair ini tidak menyebabkan polusi air. Bahkan, air
cucian bisa dibuang ke tempat kompos Anda. Pasti Anda
akan senang jika tahu, peralatan dapur Anda tidak beracun
lagi.

Membantu memberi manfaat pembersih ekstra pada
pakaian yang sudah dicuci dan melembutkan pakaian.
Mengharumkan cucian dengan wangi alami. Mengandung
anti bakteri alami.

Rp50,150

Rp100,750

Forest Guard Pembersih &
Pengharum Lantai 500ml

Klerak - Pembersih Multifungsi
Alami

Laundry Soap

Rp51,150

The purest all purpose cleanser You Can Find and One
that is the healthiest for the envinronment!

Forest Guard Pembersih &
Pengharum Lantai 1 liter
Rp102,250

Rp49,050

Klerak-Sapindus Mukorossi-Lerak adalah nama dari
tanaman yang memiliki buah yang mengandung busa
melimpah. Tanaman Asia ini sudah terkenal selama
berabad-abad ini secara tradisional sudah menjadi
pembersih multi fungsi mulai dari sebagai deterjen alami,
sabun cuci piring, untuk mengepel, hingga dipakai
sebagai pestisida alami.

Sabun cuci yang ramah lingkungan untuk kesehatan dan
kebersihan pakaian Anda. Tanda detergen bekerja adalah
ketika air cucian menjadi berwarna susu.

Rp76,000

Laundry Soap Zero Waste
Packaging
Sabun cuci yang ramah lingkungan untuk kesehatan dan
kebersihan pakaian Anda. Tanda detergen bekerja adalah
ketika air cucian menjadi berwarna susu.

Rp49,000

Rp40,000

Liquid Laundry Detergent

Sabun Kotak Serba Guna

Membersihkan segala cucian, terutama cucian yang lebih
kotor seperti seprai, handuk.
Cara Pakai:
Untuk 1 load pakai 30ml untuk Mesin Cuci HE, 60ml untuk
mesin cuci selain HE termasuk mencuci dengan tangan.
Sesuaikan jumlah yang dipakai jika pakaian dirasa lebih
kotor atau lebih banyak maupun lebih sedikit.
Pakai pelembut kain sesudahnya agar cucian menjadi lebih
bersih dan lembut.

Sabun ini mampu mencerahkan pakaian, juga membantu
menghilangkan noda pada kain. Sabun batangan ini
multifungsi karena bisa dipakai untuk mencuci pakaian,
mencuci peralatan dapur, dan bersih-bersih lainnya.

Rp51,250

Toilet Spray
Manfaat:
Membuat bau BAB dan air pipis di toilet Anda lebih sopan
dan wangi.
Cara Pemakaian:
Kocok terlebih dahulu, semprotkan 5x ke lubang WC
sebelum BAB/ Buang air kecil.

Rp110,600

Rp80,000

Sabun Kotak Serbaguna
Unscented

Stain Remover

Sekarang GMS menyediakan Sabun Kotak Serbaguna
Unscented!

Sabun ini secara alami dapat menghilangkan noda, jamur,
noda minyak, menghilangkan bau tidak enak juga
mengandung anti bakteri.

Rp73,000

Rp25,000

