
biosanitizer
új hidratáló, környezetbarát kézfertõtlenítõ 

környezetbarát termék, hatóanyagai az 
alkalmazás során vízre és oxigénre bom-
lanak forradalmi összetételével hidratál 
etikai normáknak megfelel, állatokon 
nem tesztelt alacsony alkoholtartalmú, 
nem szárítja az érzékeny bõrt nem tartal-
maz triklozánt, klórhexidint és fenolokat
könnyen bedörzsölhetõ, kellemes érzést 
nyújt nem okoz allergiát vagy irritációt 
széles spektrumú hatékonyság, gyors, 
vírusok esetén 15 mp. alatt hat, bizton-
ságos, megõrzi a bõr természetes pH ér-
tékét, nem tartalmaz színezõ anyagokat,
enyhén illatosított, kellemes, nem ragad
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hidratálás 
A biosanitizer a legújabb kozmetikai kutatá-
sok során gondosan kiválasztott, természetes 
hidratáló összetevõket tartalmaz. Megõrzi a 
bõr természetes pH értékét és az érzékeny 
bõrû emberek esetében sem okoz irritációt. 

bõrápoló hatás 
Vízbázisú, forradalmi fertõt-
lenítõ és hidratáló összetétel, 
mely aktív oxigént tartalmaz. 

Alacsony alkoholtartalmának 
köszönhetõen a kéz gyorsan szárad. A BHP 
(bifunkcionális hibrid protein) technológia 
széles spektrumú hatékonyságát ötvözi a hid-
ratálók magas teljesítményével, ezáltal már 2 
hét alatt javítja a bõr állapotát.  

a baktériumok 99,9 % - a 30 másod-
percen belül elpusztul 
A biosanitizer széles spektrumának köszön-
hetõen hatékonyan pusztítja el a legtöbb 
baktériumot, használható latex, nitril és vinil 
kesztyûvel egyaránt és bõrgyógyászatilag 
tesztelt (de nem állatokon). Alacsony alko-
holtartalmának köszönhetõen gyorsan elpá-
rolog, javítva ezáltal a kontaktidõt. 

az alkohol alternatívája 
A hagyományos alkoholos oldatokkal ellen-
tétben nem szárítja a bõrt, környezetbarát. 
Röviden összefoglalva, a biosanitizer a zselék 
és alkoholos oldatok modern alternatívája, 
kettõ az egyben termék, mely egyszerre fer-
tõtleníti és hidratálja kezeit.

alkalmazás
Azonnal felhasználható, ideális a rendelõk-
ben alkalmazott gyakori kéztisztítás és fer-
tõtlenítés során. Tegyen bõséges mennyi-
ségû habot az egyik tenyerébe, majd szára-
dásig dörzsölje mindkét kezét.  

biosanitizer 
új hidratáló, környezetbarát kézfertõtlenítõ 

500 ml-es mûanyag flakon 

kód 132011

Környezetbarát felületkezelõ fertõt-
lenítõ termékünkhöz hasonlóan, a 
Biosanitizer H (H = hands = kéz) kéz-
fertõtlenítõ segítségével gyorsan és 
víz nélkül fertõtlenítheti kezeit. A 
hab és bedörzsölõ formájában elér-
hetõ terméket könnyû használni, 
kevés megy kárba. 
 

baktericid, megfelel az EN
1500, EN 1040, EN 1276 szab-
ványoknak (<60 sec.)
• staphylococcus
• enterococcus
• MRSA
• pseudonomas aeroginosa
• e. coli
• NDM-1 szuperbaktérium
fungicid, megfelel az EN 1275, 
EN 1650 szabványoknak,
(candida albicans 2 min., 

aspergillus niger 5 min.)

virucid (<15 sec.) A németországi 
DVV/RKI irányelvei szerint tesztelve
• HBV
• HCV
• HIV
• BVDV
• humán influenza
• SRAS
• vaccinia
• H5N1
• H1N1

megfelel az EN 14476 
szabványnak (<60 sec)
• norovírus

összetétel
víz, denaturált alkohol, hidro-
gén-peroxid (plazmanövelt 
hidrogén-peroxid), panthenol, 
aloe vera barbadensis gél, ben-
zoesav, coceth-7, lauril szarko-
zinát, parfüm. aktív összetevõk:
etanol (378,1 mg/g),

megfelel az európai szabványoknak  (EN)

50 ml-es flakon 

kód 132019

két héten belül javítja a bõr állapotát  


