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Naast de wasmiddelen 
waarmee Witte Reus 
volgend jaar 50 jaar 
garant staat voor kwali-
teit en betrouwbaar-

heid, is het merk sinds 2010 op de 
markt met Kracht Actief-toiletblok-
ken in het vaste (power) segment. In 
2013 verscheen het Duo Actief-con-
cept   en in april 2014 introduceerde 
Henkel Laundry & Home Care Witte 
Reus Blauw Actief met succes. 

Brand manager Abdullah Yildiz: 
‘Witte Reus Blauw Actief is een vast 
toiletblok dat het water blauw kleurt 
en daarmee zorgt voor een zichtbaar 
schoon en fris toilet.  Het is hiermee 
het eerste toiletblok dat continu 
werkt. Dankzij de blauwwaterele-

menten ziet de consument dat de 
bestanddelen actief zijn in het 
water, ook na het doorspoelen.’

‘Seeing is believing’, die overtui-
ging is essentieel bij dit product. Yil-
diz: ‘Witte Reus Blauw Actief heeft 
vier actieve elementen en reinigt het 
toilet ook tussen spoelbeurten door 
dankzij de unieke blauwwaterformu-
le. De blauwe ballen kleuren het wa-
ter blauw en voorkomen de vorming 
van kalkaanslag door de krachtige 
antikalkformule. Daarnaast ver-
spreidt het een frisse geur. De witte 
ballen bevatten bleek voor complete 
hygiëne in het toilet. De actieve 
ingrediënten worden dus niet door-
gespoeld, maar blijven in de toiletpot 
aanwezig en blijven daarmee actief.’

Het blauwwatertoiletblok vormt 
een nieuw segment, stelt Henkel.  De 
retail heeft de nieuwe Witte Reus-toi-
letblokken goed ontvangen. De dis-
tributie kwam snel op gang  en zit in-
middels boven de 80 procent. Witte 
Reus Blauw Actief is momenteel het 
best roterende A-merktoiletblok in 
de totale toiletcategorie.   

Witte Reus Blauw Actief heeft op 
dit moment één variant, maar vanaf 
juni komt er een tweede bij:  deze 
variant krijgt twee turquoise ballen 
met frisse eucalyptusgeur, waardoor 
de nadruk nog meer op frisheid 
komt te liggen. Het parfum is in de 
nieuwe variant prominent, naast 
opnieuw de zichtbare werking van 
het blauwe water.

Witte Reus Blauw 
Actief voor zichtbaar 
schoon en fris toilet
Met de introductie van Witte Reus Blauw Actief heeft  Henkel 
Laundry & Home Care de consument en de retail weten te over-
tuigen. De toegekende Wheel of Retail bekroont het succes.  
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Blauw Actief 
komt met een
nieuw initiatief: 
Eucalyptus 

Voor meer informatie: Henkel Nederland B.V. Nieuwegein, www.henkel.nl


