
Ki szereti környezetét, 
vegyszer nélkül tisztít, 
ezért használ mindenre 
mikroszálas
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Portörlő kendő 30x40     
Bútorok, dísztárgyak, festmények, lámpabúrák, televízió, 

számítógép billentyűzet és virágok leveleinek törlésére.  
A Vixi mikroszálas portörlőkendő magához vonzza és  

a szálai között bent is tartja a porszemeket, így nem kerül  
a levegőbe a por. Allergiásoknak különösen ajánljuk!

 Portörlő 1.850 Ft/db
 Slim Portörlő 1.350 Ft/db

Csavarókosaras felmosó fej 
A felmosóval csík és foltmentesen törölhetjük fel az összes járófe- 
lületet! A Vixi felmosó alkalmas parketta, hajópadló és laminált 
parketta vizes áttörlésére is, hiszen szinte szárazra csavarható a 
mikroszálas anyag. A bakteriológia vizsgálat eredménye alapján
a baktériumok 99.9%-át eltávolítja, csak tiszta víz segítségével.  
A vizsgálati jegyzőkönyv a honlapunkon olvasható!

2.750 Ft/db

Pókhálózó + teleszkópos nyél
Képek, csillárok, függönyök, csövek és falak pókhálózására 

és portalanítására! A mikroszál magához vonzza a pókhálót, 
nem keni vissza a falra! Érdes felületek (pl. a ház külső fala) 

pókhálózására nem alkalmas, mert összekapja, rasztásítja a szálakat.  
A pókhálózófej és a nyél maximális hossza egyben 170 cm.

Szettben 4.650 Ft / Csak a fej 3.150 Ft

Üvegtisztító kendők 40x40
Ajtó- és ablaküvegek, tükrök, autók szélvédőjének tökéletes 
tisztításához. Bármilyen koszos, poros, zsíros, üveg- vagy 
tükörfelületről foltmentesen, csík- és homálymentesen 
tudjuk eltávolítani a szennyeződéseket, vegyszer nélkül a Vixi 
mikroszálas üvegtisztítóval. Vizezzük be az egyik kendőnket és 
könnyedén töröljük át a felületet. Ezután a másik üvegtisztító 
kendővel töröljük szárazra a tökéletes hatás elérése érdekében.

2.150 Ft/db 4.100 Ft/szett            



Öko folttisztító szivacs 
Világos színű bőr fotelek, cipők, papucsok, táskák, sütők 

tisztításához és a penész eltávolításához javasoljuk.
A tisztítandó felületet enyhén vizezzük be és dörzsöljük 

meg a szivaccsal. Vigyázat, ha sok vizet használunk,
a szivacs gyorsabban elfogy! Vevőink tapasztalata alapján 

a csempék, járólapok közötti fugát is kiválóan tisztítja.

Mosogató szivacs 
Mikroszálas anyagú oldalával a kevésbé zsíros poharakat, 
tányérokat mosogathatjuk. A dörzsis felülettel a teflonos és kényes 
fémedényekre tapadt ételmaradékot úgy távolíthatjuk el, hogy 
nem karcol és nem sérti fel a bevonatot. A szivacs segítségével 
felére csökkenthető a mosogatószer mennyisége!

Univerzális kendő 40x40
Szárazon a kiömlött folyadékokat maradéktalanul 
beszippantja az asztalról, szőnyegről, terítőről, 
munkalapról. Vizesen ajtó, ablakkeret, reluxa, redőny, 
radiátor, parketta, laminált lap, lakás és kerti bútorok, 
autó, motor gyors és egyszerű tisztításához.  
A bakteriológia vizsgálat eredménye alapján a baktériumok 
99.9%-át eltávolítja, csak tiszta víz segítségével.  
A vizsgálati jegyzőkönyv a honlapunkon olvasható! A maximális hatás elérése érdekében használjuk 
a dörzsi kendőket vizes takarításhoz, majd az univerzális kendőt a felület szárazra törléséhez.

1.950 Ft/db

2.100 Ft/db

10x6x2,5cm    1.050 Ft/db
    7x4x1,5cm       350 Ft/db

Zafír mosogatószivacs 11x7x3cm 11x7x3cm 790 Ft/db
Relax szivacs 12,5x8,5x3 1.100 Ft/db

Dörzsi kendők 30x30
 A Dörzsi ultra mikroszálas kendőket nedvesen, 

tisztítószer nélkül használhatjuk a zsíros, koszos, 
ragacsos, makacs szennyeződésekhez.

Felhasználható: kerámialapos-, inox- és 
gáztűzhely, sütő és mikró, mosogató, hűtő 
és más konyhai gépek, csempe, csaptelep, 
konyhaszekrény, kád, zuhanytálca, mosdó,WC és 

bidé (külső részének), autó, motor, reluxa, redőny, makacs szennyeződéseinek az egyszerű, 
vegyszermentes takarításához. Több színből választhatnak  vásárlóink!  Konyhába,  fürdőbe, 
autóhoz, motorhoz stb. Rendszeres takarításnál a vízkövet is eltávolítja. Különböző helyiségekben 
más-más színű kendőt használhatunk.  A maximális hatás elérése érdekében használjuk a dörzsi 
kendőket vizes takarításhoz, majd az univerzális kendőt a felület szárazra törléséhez.



Konyharuha 40x70
Pohár, tányér, evőeszköz, edény és minden más
konyhai eszköz egy törléssel száraz, foltmentes,

fényes és szöszmentes lesz. Három hagyományos
konyharuha helyett egyetlen egyet kell csak felhasználnunk.

2.650 Ft/db

Konyhai törlőkendő 30x30 
Anyaga megegyezik a konyharuha anyagával, csupán 
méretében különbözik. A konyhai törlőkendő felváltja 
a konyhai papírtörlő használatát. Alkalmas kiborult 
ételek, tojás, edények és kezünk törlésére. 
VIGYÁZZUNK  KÖRNYEZETÜNKRE!!!!

Bambusz edénycsepegtető 40x45 
Kicsi a konyha? Túl sok a mosogatnivaló? A Vixi bambusz 

edénycsepegtető antibakteriális hatása 
segíti, hogy higiénikusan csepegtethessük 

le poharainkat, tányérjainkat. Kis helyen 
elfér, nagy a nedvszívó képessége, mosható, 

száradás után összehajtogatva fiókban, 
szekrényben tárolható. Különösen ajánljuk 

kisebb konyhákba, nyaralóba, sátorba.

10x16 cm 1350 Ft/db 

1.650 Ft/db

  3.450 Ft/db   

Piskóta szivacs  
Mosogatáshoz, takarításhoz használható. Az egyik oldala az 
erősített mikroszálnak köszönhetően könnyedén eltávolítja a 
legmakacsabb szennyeződéseket. A másik oldala a megszokott 
hatékonysággal végzi vegyszer nélkül a feladatokat.



Ezüst mosogatókendő 25x25
A vékony anyag lehetővé teszi, hogy az edényeken, evőeszközökön 
(villán) lévő vájatokat, mélyedéseket maradéktalanul tisztán 
tarthassuk. Kisebb és mélyebb poharak is kényelmesen 
mosogathatóak a segítségével. Pillanatok alatt szárad, időt 
sem hagyva a gombák, baktériumok elszaporodásának!

1.250 Ft/db

Fürdőlepedő  70x140
A fürdőlepedő könnyű, puha, kis helyen elfér, nedvszívó 

képessége hatszorosa a hagyományos törölközőnek.  
A törölköző segítségével egyszerűen,  

nem dörzsölve,  felitathatjuk a testünkről a vizet.   
Utazáshoz, sportolóknak  különösen ajánljuk.

6.850 Ft/db

Kistörölköző 50x80
Használható fürdőszobában, konyhában kéztörlésre. 
Vihetjük magunkkal uszodába, kirándulásra.
A törölköző a mosási szabályok betartásával sok 
örömöt fog szerezni.

3.150 Ft/db

Sporttörölköző 35x90
Az ultra mikroszál óriási nedvszívó képességét felhasználva 

ajánljuk: sportoláshoz, mert méreténél fogva kényelmesen 
elfér a nyakban, napi használatra. Utazáshoz 

mindig vigyük magunkkal!

2.950 Ft/db



Vixi turbán 
A hajszárítás káros hatása elkerülhető a turbán 
használatával. A Vixi ultra mikroszálas  turbán segítségével 
a hajat akár 70-80%-ig megszáríthatjuk, hogy a hajformázás 
tökéletes legyen. A turbánt kétféle módon használhatjuk: 
Homloknál a gomb, illetve tarkón a gomb.

3.350 Ft/db

Szösztelenítő kesztyű
Szoknyák, nadrágok, kabátok, öltönyök 
szösztelenítésére. Kutyaszőr és macskaszőr 
összeszedésére. A kesztyűt jobb és 
balkezesek egyaránt használhatják.

2.250 Ft/db

Kozmetikai kendő 25x25
Szempillaspirál, szemhéjtus, arcpirosító, púder, rúzs, 

szájfény, szemceruza, pakolások, bőrradír, testradír 
maradéktalan eltávolításához, csupán tiszta vízzel.  

A problémás bőr letisztítására is alkalmas!   
Allergiás tüneteket nem vált ki! 

1.350 Ft/db          

Optikai törlőkendő 15x18
Szemüveg, fényképezőgép, projektor, mobiltelefon, 

látcső, mikroszkóp lencséinek a törléséhez. A szilikon 
pöttyök segítik a csúszásmentességet. A lencséket  

vegyszer nélkül, szárazon töröljük át!

  990 Ft/db 
 



Babakendő 20x35
Kiválóan alkalmas a babák finom bőrének 

letörlésére, a puha kendő nem okoz irritációt. 
Vegyi anyag mentesen, mégis alaposan tisztítja 

az érzékeny bababőrt. A babák bármely 
testrészén alkalmazható, büfiztetéshez, 

fürdéshez, nyáltörléshez egyaránt.
 

1.350 Ft/db                 

Bébi kapucnis fürdőlepedő 75x75 
Újszülött kortól használható, hiszen a fürdőlepedővel 
nagyon finoman itatható fel a babák bőréről a víz. Az ultra 
mikroszálnak köszönhetően a nedvszívó képessége 
hatszorosa a hagyományos törölközőknek  
és a száradási idő 1/3-a, mint a pamut 
társainak. 

5.450 Ft/db

Nyálkendő 34x16 
A nyálkendő óriási nedvszívásának köszönhetően 
remek társa a fogzó babáknak. A kendőn 2 db patent 
található, melyekkel kiválaszthatjuk a babák számára 
kényelmes méretet. 

1.350 Ft/db



Gyermek kéztörlő, 30x45  
A törölköző kis mérete miatt ideális óvodai  
és iskolai tisztasági csomagokba.

1.950 Ft/db

Gyermek kapucnis fürdőlepedő 90x90 
A pihe-puha fürdőlepedőt kisiskolás korig használhatják  
a gyerekek, hiszen ha egy 130 cm-es gyermek a kapucnit  

a fejére teszi a törölköző csücske a földig ér!  
A fürdőlepedő segítségével pillanatok alatt szárazra 
törölhetjük gyermekünket!  A nagyobb gyermekek 
kedvence, mert egy két mozdulat és már szárazra is 
törölték magukat! Nedvszívó képessége hatszorosa  

a hagyományos törölközőkhöz képest! Gyorsan szárad, így 
elkerülhető, hogy a gombák, baktériumok elszaporodjanak.

 6.550 Ft/db
   

Gyermek takarító szett 
Minden gyermek szeret segíteni. Ez nagyon jó, hiszen így tanulnak. Kicsi 

kezükhöz igazítottuk a kendők méretét, így kényelmesen törölhetik a port, 
tisztíthatják a tükröket és még az edények törölgetésébe is besegíthetnek. 

Tartalma: 2 db üvegtisztító kendő (19x19) 1 db 
konyharuha (20x35) 1 db portörlő (14x19 cm).

2.650 Ft/szett 



Csipesztartó kosár 
Praktikus tárolója a csipeszeinknek, kb 70-80 db fér el 
benne. A fülön lévő akasztó segítségével felakaszthatjuk  
a szárítóra, hogy mindig kéznél legyen. 
Az akasztó része lepattintható így a gyerekek játéktároló 
és bevásárló kosárként használják.

1.850 Ft/db

Vállfa kék/pink /zöld
A vállfa kiképzése lehetővé teszi, hogy szárítási csücskök, 
csúcsok ne keletkezzenek ruháinkon. A színes rész 
szilikonos, mely biztosítja, hogy nem csúszik le róla 
a ruha tárolás közben. Az akasztó végén lévő pötty 
garantálja, hogy a vállfa nem esik le a szekrény 
polcáról sem.

1.350 Ft / db

Csipeszes nadrág vagy 
szoknyatartó vállfa 

A legtökéletesebb megoldás a szoknyák, nadrágok 
tárolására. A két maxi csipesz távolsága a nadrágok, 

szoknyák méretéhez igazítható.  
Legyen útitársunk utazásaink során.

2.100 Ft / db

Csipeszek
A Vixi csipeszek segítségével megoldódnak a ruhaszárítás 
problémái! A gyengéd felületi érintkezés miatt nem hagy 
nyomot a ruhán! A csíptető felület különleges anyagának 
köszönhetően tapadása többszöröse a hagyományos 
csipeszekhez képest! A belső rugó biztonságos, nem repül 
el, kialakításából adódóan nem tud szétesni! A fogórész 
csúszásgátlós, kényelmes fogást biztosít.

Normál csipesz 10 db/szett ára:  2.100 Ft

Maxi csipesz 3 db/szett ára:   1.500 Ft



Bambusz mosakodó lap
A bambusz textíliák elsődleges tulajdonsága, hogy antibakteriális hatásúak. 

Mivel ez egy természetes anyag, nem okoz allergiás reakciót. Nedvszívó 
képessége jobb, mint a hagyományos textíliáké, a saját súlyának a 

háromszorosát képes felszívni.  A mosakodó lap használata egyszerű, 
szappanozzuk be a lapot és dörzsöljük át a testünket. Kíméletesen tisztít, 

kellemesen érdes felülete eltávolítja az elhalt hámsejteket.

1.450 Ft / db

Bambusz mosakodó kesztyű
A bambusz mosakodó laphoz hasonlóan használható, egyik 
felülete bambusz, a másik mikroszálas anyag, ami nagyon 
kíméletes a bőr számára.

2.550 FT/db

Bambusz ülőpárna 43x43
A párnában bambuszszén rostok vannak, melyek elnyelik 

az izzadságot, blokkolják az elektromágneses sugárzást. 
Sőt elősegíti a vérkeringést, anyagcserét, csökkenti a 

fáradtságérzetet, az isiász, lumbágó, aranyér tüneteit. Hosszú 
autóutakon vagy irodában dolgozóknak kényelmes ülőfelületet, 

felfrissülést biztosít, gátolja az izzadást. Nyáron hűt, télen fűt. Mosni tilos!

  6.650 Ft/db

Cipő Pára Stop 2 db/csomag 17x7
Mert a cipőjének is jár a felfrissülés! A tasakban bambusz 
szén darabok vannak, amelyek elnyelik a szagokat, izzadságot, 
párát. A bambusz szén antibakteriális hatása megóvja 
cipőinket a kellemetlen szagoktól, lehet az edző-, futó-, utcai-, 
munka-, vagy akár alkalmi cipő. Nem mosható, nem is kell, 
ha szükségét érezzük, időnként helyezzük ki a napra.

3.900 Ft/db 



Evőeszköztartó 36x29
Méreténél fogva szinte minden fiókban 
elfér, így evőeszközeinket rendezetten, 

áttekinthetően tárolhatjuk. A különböző 
evőeszközök helyét kis ábrák mutatják

  1.950 Ft/db

Ruháskosár 42x30x30
Szuper segítőtárs a vizes és a száraz ruhák 
mozgatásához. Ezen kívül használhatjuk 
nehéz tárgyak (könyvek, edények, 
gyermekjátékok) szállítására és tárolására. 
A fülén lévő szilikon a stabil fogást biztosítja. 
Nem hiányozhat egy háztartásból sem.

6.250 Ft/db

Csavarókosaras vödör 12 liter
A felmosóvödör és csavarókosár remekül illik a Vixi 
felmosóhoz. A csavarókosár segítségével tökéletes 
szárazságúra csavarhatjuk ki a felmosófejet.
+ 1 TIPP: A vegyszermentes felmosó vizet  
a kertben lévő növényekre önthetjük.

6.650 Ft/db

Latyakfogó 40x80
A Vixi latyakfogó használatával soha többé nem 

lesznek koszos pocsolyák az előszobában.  
A mikroszálas anyagnak köszönhetően nagy mennyiségű 

hólét, vizet szív magába. A latyakfogó 30 °C fokon mosható.

4.250 Ft/db



Mosózsák 30x40/39x58 
Gépi mosás alkalmával a mikroszálas termékek a pamut 
termékekkel együtt mosva a leváló pamutszálakat, szöszöket 
“magukba szívják”. Ennek kivédése, ha mosózsákba tesszük Vixi 
kendőinket, mert a zsák sűrű szövése nem engedi át őket.

Kényes fehérneműinket, cipőinket is külön tudjuk választani, 
ezzel megóvva őket az esetleges sérüléstől.

Mosózsák 30x40:  1.590 Ft

Nagy mosózsák 39x58:  1.990 Ft

Zokniszárító 16 csipeszes, ovális
A zokniszárító segítségével sok helyet takaríthatunk meg.  

A szárítón lévő 16 csipesszel egyszerre nagy mennyiségű zoknit, 
fehérneműt, bébi ruhát, mosható pelenkát száríthatunk.

7.450 Ft/db

Kedvenceink törlőkesztyűje 80x38 
Két kezünkre kesztyűként felhúzva tudjuk kedvencünket 
megtartani és közben pillanatok alatt szárazzá is 
varázsolni. Nagy mennyiségű vizet képes magába 
szívni, mosógépben is mosható!

7.450 Ft/db



Frissentartó edények 
Az edény különlegessége, hogy fagyasztóból közvetlenül mikróba tehető, 
fedővel együtt! Megakadályozza, hogy összefröcskölje a mikró belsejét.  
Az edényeink nem színeződnek, nem adnak és nem vesznek át szagokat.  
Az edények -20 és +120 fok között használhatóak!

300 ml-es edény pink, kék, zöld vagy narancs fedővel 790 Ft

500 ml-es edény pink, kék, zöld vagy narancs fedővel 1.100 Ft

900 ml-es magas edény pink, kék, zöld vagy narancs fedővel 1.450 Ft

900 ml-es lapos edény rácsbetét nélkül, kék fedővel 1.750 Ft

900 ml-es lapos edény rácsbetéttel, zöld fedővel 1.950 Ft

1.600 ml-es edény szűrőbetét nélkül, kék fedővel 2.450 Ft

1.600 ml-es edény szűrőbetéttel, zöld fedővel 2.850 Ft

Ételmaradék tárolására is tökéletesen megfelelnek az edények, az ételek háromszor annyi ideig 
maradnak frissen, mintha fóliában lennének. A fedők nagyon jól zárnak, azonban folyadékot  
csak vízszintes helyzetben szállítsunk.

Tárolásra is használhatjuk, megsokszorozza a frissesség idejét, 
pl. koktélparadicsomok, felvágottak, sajtok megőrzésére is kiválóan alkalmas. 
Hűtőnket kinyitva már látjuk is az edény tartalmát. Fagyasztásnál figyeljünk a térfogatváltozásra!

Az edényeinket az ÉMI-TÜV Süd laboratóriumában bevizsgálták és kiváló eredményeket értek el.  
Az erről szóló jegyzőkönyv elérhető honlapunkon.



1 db portörlő

1 db dörzsi kendő

1 db üvegtisztító kendő sötétkék

1 db üvegtisztító kendő világoskék

Kis regisztrációs csomag tartalma
Újonnan regisztrált vásárló belépő csomagja, mely a következőket tartalmazza:

Fogyasztói értéke    8.100 Ft

Új regisztrált vásárlók részére:  6.885 Ft



1 db konyharuha

1 db portörlő

2 db dörzsi kendő

1 db univerzális kendő

1 db üvegtisztító kendő sötétkék

1 db üvegtisztító kendő világoskék

1 db kozmetikai kendő

1 db optikai törlőkendő 

Nagy regisztrációs csomag tartalma
Újonnan regisztrált vásárló belépő csomagja, mely a következőket tartalmazza:

Fogyasztói értéke    17.140 Ft

Új regisztrált vásárlók részére:  14.570 Ft



Amennyiben fontos Önnek környezete, egészsége és pénztárcája, csatlakozzon hozzánk!

A Vixi termékcsalád vásárlókhoz való eljuttatása, közvetlen értékesítésben történik  
(nem MLM)! Mit is jelent ez valójában? Kihagyva a kis- és nagykereskedéseket, 
a forgalmazó közvetlenül a vásárlóhoz juttatja el a termékeit. Hogyan? Értékesítő 
munkatársak segítségével, akik egyben lelkes használói is a termékeknek: „próbáld ki, 
mutasd meg, tanítsd meg, hogy hogyan kell használni”. Ugye, mennyire egyszerű?  
A közvetlen értékesítés a hagyományos értékesítéssel szemben teljes körű szolgáltatást 
nyújt, hiszen a kapcsolat a vásárlást követően is megmarad. Folyamatos tájékoztatás és 
segítség nyújtás a sokoldalú felhasználáshoz. Szeretne csatlakozni ehhez a csapathoz? Ha 
igen, óriási lehetőség előtt áll. A VIXI csapatába keresünk Tanácsadókat és Regisztrált 
vásárlókat (Törzsvásárlókat). Jutalékrendszerünk egyszerű és könnyen átlátható. 

A Törzsvásárlók regisztrálása a 9 db-os Nagy regisztrációs csomag (1 db konyharuha, 1 db 
portörlő, 2 db dörzsi kendő, 1 db univerzális kendő, 1 db üvegtisztító kendő sötét kék és  
1 db világoskék, 1 db kozmetikai kendő, 1 db optikai kendő) vagy a 4 db-os Kis 
regisztrációs csomag (1 db portörlő, 1 db üvegtisztító kendő sötét kék és 1 db világos kék, 
1 db dörzsi kendő) megvásárlása után történik. A Regisztrált vásárlók (Törzsvásárlók) 
önmaguknak is vásárolhatnak 15%-os kedvezménnyel. Azonban ez még nem minden! 
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, keresse Tanácsadóját vagy a Vixi központ 
munkatársait a feltüntetett elérhetőségeken.  

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

• A Vixi ultra mikroszálas kendők kezelése egyszerű, takarítsunk velük  
TISZTÍTÓSZEREK NÉLKÜL, vizesen vagy szárazon!

• A Vixi kendőkből a szennyeződéseket meleg, szappanos vagy mosószeres vízzel  
könnyedén kimoshatjuk.

• Gépi mosásnál max. 60 oC hőfokot válasszunk!
• Az első 5-6 alkalommal különválasztva mossuk, mert engedhetik a színüket!
• Az öblítő összetapasztja a szálakat, ezért ne használjuk!
• Pamut és egyéb alapanyagú textíliákkal együtt mosni TILOS!
• Szín- és méretváltozás jogát fenntartjuk!

Cégünk: Vidó Iksz 2 Kft.
 Tel:  +36 1 256 80 43
 Mobil:  +36 30  824 60 68
 www.vixi.co.hu
 E-mail:  vixi@vixi.co.hu

Keressen minket az alábbi elérhetőségeken!

Az Ön Vixi tanácsadója:

A katalógus 2022.03.01-től visszavonásig érvényes.
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