
D E Z Y N F E K C J A

ANTYBAKTERYJNY, ŁAGODZĄCY ŻEL DO ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEGO POZIOMU HIGIENY RĄK  BEZ UŻYCIA WODY
 

Antybakteryjny, łagodzący żel do zapewnienia odpowiedniego poziomu higieny rąk  bez użycia wody
 

Składniki aktywne:

Substancja zapewniająca higieniczną czystość
Konopie siewne (Cannabis sativa L.) to źródło kannabinoidów, witamin, minerałów, protein i fitosteroli – łagodzą uczucie suchości
i podrażnienia, działają ściągająco i antyoksydacyjnie
Aloes – działa nawilżająco i łagodząco, kojąc podrażnienia różnego pochodzenia
Panthenol – łagodzi i regeneruje – pobudza procesy podziałów komórkowych, w związku z tym przyspiesza gojenie podrażnień.

ŻEL PRZEBADANY DERMATOLOGICZNE
Żel antybakteryjny do dezynfekcji rąk z zawartością 65% etanolu 

 

 

Produkt do stałego, codziennego użytku.

Niewielką ilość żelu nałożyć na skórę dłoni. Wmasować i pozostawić do wchłonięcia.

Skład:

Alcohol Denat, Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, D-panthenol, Cannabis Sativa Seed Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract,
Carbomer, Triethanoloamine, Phenoxyethanol, Ethylhexylglicerin, Parfum, Limonene, CI 19140, CI 42090
 

Pojemność: 250 ml
Pojemność: 42szt. x 30ml = 960 ml

BARBICIDE  - SPRAY BEZ ZAPACHU DO DEZYNFEKCJI WSZYSTKICH POWIERZCHNI 
 

Sprawdzona dezynfekcja powierzchni
Nie zawiera etanolu, aldehydów i fenoli
Nowoczesna technologia na bazie czwartorzędowych związków amoniowych
Zabija bakterie, grzyby i wirusy, a tym samym zwalcza bakterie z rodzaju Pseudomonas, gronkowce, salmonellę oraz choroby
grzybicze, łącznie z grzybicą stóp, a także wirusy HIV (Aids), żółtaczki typu B i C oraz H1N1 (świńskiej grypy).

Skutecznie przetestowany według przepisów Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii (DGHM) oraz Stowarzyszenia
Higieny Stosowanej (VAH)

Pewnie i skutecznie
Gotowy do użytku spray nie tylko dezynfekuje, lecz również czyści. Przy właściwym stosowaniu nie pozostawia żadnych plam na
skórze czy danej powierzchni.
Dezynfekcja w minutę
Do wszystkich ważniejszych powierzchni
BARBICIDE dezynfekuje w pewny sposób wszystkie powierzchnie, łącznie z akrylem (solarium). Koncentrat posiada formułę
zapobiegającą rdzawieniu.

Należy po prostu spryskać powierzchnię preparatem BARBICIDE, odczekać minutę i wytrzeć.

Dezynfekcja zgodna z przepisami
Spray spełnia wymogi niemieckich i europejskich przepisów dotyczących dezynfekcji EN 14561, EN 14562 oraz EN 14476.

Stosując Barbicide spełniacie Państwo wymogi ustawowe dotyczące dezynfekcji narzędzi pracy.

Jednocześnie minimalizujecie Państwo ryzyko przenoszenia chorób dzięki temu zapewniacie właściwą ochronę pracownikom i
Klientom.

 

Pojemność: 1000 ml
Pojemność: 5000 ml
 

 

PROFESJONALNY ALKOHOLOWY PŁYN DO DEZYNFEKCJI SKÓRY I RĄK.
SKUTECZNA DEZYNFEKCJA SKÓRY I RĄK
 

Płyn dezynfekcyjny i antyseptyczny do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania.
Skuteczna ochrona przed każdym mechanizmem przenoszenia zakażenia m.in drogą kropelkową (kichanie).

Dodatkowo zawiera aloes, który pielęgnuje skórę i zapobiega jej wysuszaniu. Polecany również dla alergików.

SZEROKIE SPEKTRUM DZIAŁANIA
Skuteczność preparatu została przetestowana w warunkach brudnych, dzięki czemu można go stosować na skórę zabrudzoną
mikrobiologicznie.

Spełnia wymagania norm dla obszaru medycznego m.in. PN-EN 1500.

Zgodnie z zaleceniem WHO zawiera etanol, który skutecznie niszczy coronavirus COVID-19
Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze i drożdżakobójcze.

Do stosowania we wszystkich miejscach publicznych o wysokim ryzyku rozprzestrzeniania się zakażeń, w których wymagana jest
skuteczna dezynfekcja.

Sposób użycia:

Produkt gotowy do użycia.

Nanieść na suche dłonie 3 ml (1 dozowanie) preparatu i wcierać przez 30 sekund, czynność powtórzyć.

Metoda wcierania jest 100-krotnie skuteczniejsza od metody dezynfekcji poprzez mycie preparatem antybakteryjnym.

Spełnia normy: EN 1500, EN 1276 oraz EN 1650.

 

Pojemność: 250ml  atomizer
Pojemność: 1000 ml pompka dozująca

39,90
250 ML

124,80
1000 ML

59,80
1000 ML

153,40
5000 ML

40,00
250 ML

253,13
POJEMNOŚĆ: 42SZT. X 30ML = 960 ML



D E Z Y N F E K C J A

ŻEL O DZIAŁANIU ANTYBAKTERYJNYM ALOES DPANTHENOL W TUBCE 70% ALKOHOL 50ML VPROTECT
 

Płynny żel antybakteryjny do dezynfekcji i odkażania rąk BEZ UŻYCIA WODY na bazie alkoholu. Skuteczność aż do
99,9%! Stężenie alkoholu w produkcie to 70%. Optymalna ilość do zabicia wirusów, zarazków w połączeniu z d-panthenolem i
aloesem nie wysusza dłoni i nadaje im cudowną miękkość i odżywienie. 

Produkt certyfikowany. Przebadany przez Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny. Numer badań D/61/03/2017. Żel
antybakteryjny skutecznie zwalcza bakterie, wirusy i grzyby występujące na ciele. Dzięki zawartości alkoholu zmniejsza ilość
drobnoustrojów na skórze. Dzięki zawartości aloesu i penthanolu nawet długotrwałe stosowanie żelu nie spowoduje podrażnień
skóry. Dodatkowo używanie żelu zapobiega wysychaniu dłoni.  
Postać: żel 
Skład INCI : Etanol, d-panthenol, aloe vera 

 

Zalecany sposób spożycia/użycia: Niewielka ilość płynu nanieść na dłonie i dokładnie po nich rozprowadzić. 

Sposób przechowywania: przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Nie stosować po
upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

 

Pojemność: 50 ml
 

ŻEL DO RĄK ANTYBAKTERYJNY DO PIELĘGNACJI SKÓRY VPM COSMETICS 100ML
 

Odświeżający żel do rąk o właściwościach antybakteryjnych, przeznaczony do pielęgnacji skóry.Przeznaczony do użycia bez
wody - wykorzystaj go kiedy tylko chcesz! W pracy, domu, na zakupach.Łagodny także do stosowania przez dzieci. Produkt da Ci
pewność, że Twoje ręce są zawsze czyste i wolne od bakterii. Preparat po nałożeniu utrzymuje się na skórze do kilku godzin.

Skutecznie pielęgnuje i nawilża dłonie. Jego piękny zapach sprawi, że poczujesz się jak w spa! Szybko się wchłania i dogłębnie
odżywia skórę. Olejki eteryczne zawarte w żelu, takie jak: - Olejek z drzewa herbacianego- Olejek z rozmaryny- Olejek
lawendowy Wykazują silne działania dezynfekcyjne, spotęgowane poprzez dodatek mentolu chlorheksydyny. Łagodny dla
Twojej skóry skutecznie upora się z bakteriami! Łagodzi i pielęgnuje a także koi spragnioną odbudowy skórę rąk. Unikalna
pomoc w utrzymaniu wysokiego poziomu ochrony przeciwbakteryjnej w miejscach w których potrzebujesz dezynfekcji
rąk. Specjalna receptura gwarantuje bezpieczeństwo i odżywienie zmęczonych nawet wrażliwych dłoni. Produkt nadaje się do
częstego stosowania! Używaj zawsze kiedy poczujesz potrzebę szybkiego odświeżenia i bezpiecznej dezynfekcji rąk. Sposób
użycia:Nanieść cienką warstwę na skórę i dokładnie rozsmarować. Odczekać aż do całkowitego wchłonięcia preparatu.

 

Pojemność: 100 ml
 

 

PŁYN ANTYBAKTERYJNY DO DEZYNFEKCJI RĄK Z ATOMIZEREM 1000ML ANTISEPTEX
 

Płyn antybakteryjny do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu o ogromnej skuteczności - aż 99%!Najlepszy preparat bakteriobójczy,

profesjonalny o działaniu odkażającym i dezynfekującym a także odtłuszczającym i czyszczącym!Preparat antybakteryjny do
dezynfekcji rąk, powierzchni, narzędzi przeznaczony dla salonów kosmetycznych i użytkowników prywatnych. Wykazuje
działanie bakterio-, sporo- i grzybobójcze. Bezaldehydowa formuła czyni preparat bezpiecznym podczas stosowania we
wszystkich obszarach. Aktywny wobec bakterii (łącznie z prątkami gruźlicy), grzybów i wirusów 

Sposób użycia: Preparat gotowy do użycia - nie rozcieńczać.Dezynfekcja higieniczna: 3 ml czas wcierania - 30 sek.Dezynfekcja
chirurgiczna: 2 x 3 ml czas wcierania, co najmniej 2 x 45 sek. Preparat dokładnie rozprowadzać do całkowitego wyschnięcia, nie
spłukiwać.

Skuteczność mikrobiologiczna:Działanie Czas działania
Chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 90 sekund
Higieniczna dezynfekcja rąk EN 1500 30 sekundBakterie EN 13727 30 sekundGrzyby: Candida albicans EN 13624 60
sekundGrzyby: Aspergillus niger 5 minutPrątki (M. terrae, M. avium) EN 14348 60 sekundWirusy: Noro EN 14476 30 sekundWirusy:

Adeno, Polio EN 14476 60 sekund
Przechowywanie: Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia i otwartego
ognia.Ostrzeżenia: Niebezpieczeństwo. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie
senności lub zawroty głowy. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać
jakiegokolwiek kontaktu z oczami. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Nie stosować na
podrażnioną skórę.Ingredients / skład: Isopropyl Alcohol, Aqua Pozwolenie na obrót nr: 4042/10
 

Pojemność: 500 ml
Pojemność: 1000 ml

99,99
1000 ML

59,99
500 ML

19,90
100 ML

14,90
50 ML

4,80
1 SZT.

MASKA MASECZKA OCHRONNA FLIZELINOWA JEDNORAZOWA 3 WARSTWY 1 SZT
 

Maski maseczki ochronne flizelinowe jednorazowe 3 warstwy białe Maseczka ochronna jednorazowego użytku biała. Zapewnia
swobodę ruchu twarzy w czasie mówienia. Wygodne gumki gwarantują użytkowanie maseczki nawet przez długi czas bez
uczucia dyskomfortu. Maska chroni przed pyłami, dymami, zanieczyszczeniami, które są szkodliwe dla naszego zdrowia i
cechuje się wysoką przepuszczalnością powietrza. Ograniczają ryzyko zakażenia i rozprzestrzeniania się wirusów! Maseczka
posiada 3 warstwy. Maseczki posiadają dwa kolory gumek. Czarne oraz białe. Wybierane będą losowo.

Jesteśmy również na :     WhatsApp            Facebook Odwiedź nasze sklepy online:                 sklep.silog.pl            b2b.silog.pl

Centrum Pięknych Włosów Warszawa
ul.Wiertnicza 149
tel. 663 999 202
salon@silog.pl

Biuro Obsługi Klienta
Ania Walicka 663 999 210
Adam Szopa 502 713 163
Monika Malczyńska 512 767 187

Centrum Pięknych Włosów Białystok
ul. Wiejska 67 lok.3
tel. 512 559 322
bialystok@silog.pl


