
69

HIGIENA ROK

69



70

HIGIENA ROK

CLEAN SOAP FOR HANDS ANTIBATTERICO
Tekoči detergent z nevtralnim pH, ki vsebuje TRICLOSAN, specifično antibakterijski, 
ki pomaga zaščititi kožo pred mikrobi in bakterijami. Clean soap zagotavlja maksimalno 
higieno in mehkobo kože dan za dnem.

Pakiranje: 5 kg, 500 ml

MANIGUARD SP
Tekoči detergent za roke z nevtralnim pH. Formula vsebuje rastlinske beljakovine z 
visoko molekularno težo, ki še posebno ščitijo kožo.

Pakiranje: 5 kg, 1000 ml

MANIGUARD SANITIZZANTE
Detergent za roke, ki vsebuje razkužilna sredstva, katera so sposobna kontrole 
bakterijskega naboja in s tem jamčiti visoko stopnjo higiene.
Na razkuževalne aktivne snovi ne vpliva temperatura vode, uporabljene med umivanjem.

Pakiranje: 5 kg

MANIGUARD DELICATO
Tekoče čistilo za roke s pH kože, ustvarjen z dragocenimi površinsko aktivnimi 
snovmi, ki so koži zelo prijazne. Maniguard vsebuje rastlinske proteine z visoko 
molekularno težo, primerne za zaščito kože.

Pakiranje: 5 kg, 1000 ml
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HIGIENA ROK
MANIGUARD CREMA
Mehčalna zaščitna krema ustvari zaščitno plast, zato je zlasti primerna za tiste, 
ki delajo v kontaku s kemikalijami, laki, žganimi olji, mastjo, črnilom, itd. Izdelek 
povezuje zaščitno delovanje z učinkovitim mehčalnim učinkom, ki neguje ureznine in 
razpoke v koži. MANIGUARD KREMA prepreči penetriranje umazanije v globoke kožne gube 
ter tako omogoči lažje čiščenje rok.

Pakiranje: 300 ml

IzVLEČEK ALOE VERE

0       7    14

pH 7,5 ne

BODY TOWELS
Čistilni in higienski robčki z aktivnim klorheksidin diglukonatom. Posebna 
formulacija, kombinirana z nežnim vtiranjem, ki ne deluje  abrazivno na kožo, omogoči 
optimalno čistočo in nudi protimikrobni učinek na velik spekter mikroorganizmov. Prednost 
uporabe klorheksidina temelji na njegovi substantivnosti na kožo, oziroma njegovi visoki 
vzdržnosti na usnjici, ter na dejstvu, da lahko zagotovi podaljšano  protimikrobno zaščito. 
Brezalkoholna formula, bogata z vlažilnimi snovmi, ki preprečujejo suhost in razpoke kože. 
Izpiranje ni potrebno.

Pakiranje: paket x 5 kosov

Maniguard
ZAŠČITNA KREMA ZA ROKE 

KREMA ZA ROKE
z učinkom zaščitnega 
sloja
proti pordečenju, vnetjem in 
razpokam na koži

Praktično pakirano
Idealno za nadaljnjo 
prodajo
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Gel za lase, telo in roke

1. Aloe Vera (losjon za telo)
2. Energy (gel za lase, telo in roke)
3. Thai Spices (gel za lase, telo in roke)
4. Anis (gel za lase, telo in roke)
5. Olygos (gel za lase, telo in roke)
6. Oliva (gel za lase, telo in roke)
7. Arancia (gel za lase, telo in roke)

Pakiranje: 500 ml

Ekološka kozmetika, ustvarjena s spoštovanjem do 
okolja. Raztopina je ustvarjena, preizkušena, proizvedena 
in pakirana v skladu z veljavnimi, restriktivnimi, strogimi 
predpisi Ecolabel, da bi se zagotovila najvišja kakovost. 
Formula Echò je pridobljena z izbiro surovin in naravnih 
izvlečkov izrecno rastlinskega izvora in s posvečanjem 
posebne pozornosti embalaži, za katero se uporablja 
izključno regeneriran in obnovljiv material. Gre za 
filozofijo dela, ki spoštuje etična in biološka načela, ker 
verjamemo, da je pomembno združiti učinkovitost izida 
s spoštovanjem narave.

(za lase & telo)

Stenski nosilec
Na voljo v različicah:

BEL, BARVNI, TRANSPARENTEN
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Flaška 20 ml, šampon za lase & telo
Flaška 20 ml, losjon za telo
Flaška 20 ml, intimna higiena
Flaška 37 ml, šampon za tuširanje
Vrečka 10 ml, šampon za tuširanje
Osvežilna brisača z limono
Milo 15 g, kvadratno, zavito
Milo 15 g, pravokotno, zavito

linea cortesia standard

linea flow pack
Kapa za tuširanje
Gobica za čiščenje čevljev
Šivalni set
Dentalni set

Set barba
Set vanity
Robček
Glavnik


