
 
 
Effektiv och väldoftande rengöring  
– upptäck nya Cif Cream Aroma Pink Flowers  
 
Du behöver inte välja mellan ett väldoftande eller effektivt rengöringsmedel. Nya Cif 
Cream Aroma Pink Flowers klarar av den mest ingrodda smutsen och vårdar ytorna 
utan att lämna några repor efter sig - bara ett skinande rent resultat och en fräsch, 
frisk doft av blommor som förlänger känslan av ett nystädat hem. 
 
Den klassiska rengöringskrämen har använts sedan 1920. Varumärket har bytt namn vid 
några tillfällen; från Vim till Jif och nu senast till Cif. Just rengöringskrämen är en ikonisk 
produkt, en favorit i många välstädade hem. Den har unika och effektiva egenskaper och nu 
lanseras en ny variant – Aroma Pink Flowers. Mikropartiklarna gör att rengöringskrämen 
klarar av de allra smutsigaste ytorna och är lätt att torka av.  
 
Cif Cream Aroma Pink Flowers fungerar alldeles utmärkt på de flesta ytskikt i hemmet, som 
till exempel handfat, badkar, rostfritt stål, glaskeramikhällar och köksluckor. Lite kräm i en 
fuktig trasa eller svamp är allt som behövs – det feta försvinner direkt och ytan håller sig 
fräsch länge. Sedan tidigare finns rengöringskrämen i dofterna Lemon och Original, 
tillsammans med effektiva rengöringssprayer för kök, badrum och fönster. 
 
Några tips för ett lyckat städresultat är att alltid torka av med en fuktig trasa när du är klar. 
Tänk på att även om krämen inte lämnar repor efter sig så kan en alltför grov borste repa 
ömtåliga ytor. Prova alltid på en dold yta först. Se även till att spisen eller ugnen har svalnat 
innan rengöring.  
 
Du kommer bli förvånad över hur snabbt Cif Cream Aroma Pink Flowers fräschar upp ditt 
hem – dessutom med en härlig blomdoft! Se resultatet och låt den nystädade och friska 
känslan hålla i sig extra länge. 
 
Storlek: 500 ml 
Rekommenderat pris: 27,95 kr 
 
För mer information och produktprover, vänligen kontakta:  
Martina Andersson, produktchef, Cif 
08 619 72 37 
martina.andersson@unilever.com 
 
Emma Lind, PR-konsult på Kelly and Pling 
073-553 72 82 
emma.l@kellyandpling.com 
	  


