Antybakteryjne mydło w płynie CleanPRO STANDARD
konwaliowe 500 ml z dozownikiem
kod produktu: 357604
kategoria: Kategorie produktów > Materiały eksploatacyjne > Środki czystości > Higiena rąk > Mydła w
płynie

Producent: Clean
Cena netto: 4,50 zł
Cena brutto: 5,54 zł

Antybakteryjne mydło w płynie o zapachu konwalii w butelce
z pompką
Objętość: 500 ml
Kolor: biały
Łagodne dla wrażliwej skóry
Poziom pH: 6-8
Zapach: konwaliowy
W plastikowej buteleczce z pompką
Działa antybakteryjnie
Posiada atest PZH i świadectwo badania dermatologicznego

Antybakteryjne mydło w płynie CleanPRO STANDARD jest delikatnym i przyjaznym dla skóry
produktem do higieny rąk, świetnie sprawdzającym się w łazienkach, w których liczy się przede
wszystkim wysoka wydajność oraz bezpieczeństwo materiałów eksploatacyjnych. Stworzony z
myślą o ogólnodostępnych toaletach i ubikacjach o niskim natężeniu ruchu i cechujący się
przyjemnym, konwaliowym zapachem, ten przebadany dermatologicznie środek do mycia dłoni
zapewnia nie tylko wysoki poziom czystości, ale też pozostawia miłe uczucie świeżości.
Niepodrażniający powierzchni ciała i przyjazny osobom uczulonym na rozmaite substancje
chemiczne, atestowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, skład, czyni tym samym
wysokiej jakości mydło CleanPRO idealnym rozwiązaniem dla prywatnych domów, małych biur i
niedużych restauracji oraz innych lokali gastronomicznych.
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Zalety butelkowanego antybakteryjnego mydła konwaliowego
CleanPRO
Przyjemny zapach
Duża wydajność
Niska cena
Atest PZH

Odbiorcy mydła o zapachu konwalii w plastikowym dozowniku
Małe biura
Prywatne domy
Lokale gastronomiczne

CleanPRO oferuje szeroką gamę produktów do profesjonalnego
czyszczenia pomieszczeń

Wykorzystująca najwyższej jakości materiały do tworzenia wyspecjalizowanych produktów,
projektowanych specjalnie z myślą o profesjonalnych firmach sprzątających, należąca do
działającej w Polsce i poza jej granicami Grupy Impel, marka CleanPRO znana jest z
pozwalających zachować nieskazitelną czystość w każdych warunkach materiałów
eksploatacyjnych, detergentów oraz środków ochrony osobistej. Co przy tym istotne,
przeznaczona nie tylko do łazienek, ale też do kuchni i wszelkiego rodzaju powierzchni w
domach, hotelach, magazynach i zakładach przemysłowych, chemia gospodarcza, jest doskonale
uzupełniana przez bogaty asortyment akcesoriów i sprzętu do sprzątania, wśród którego na
szczególne wyróżnienie zasługują liczne modele wózków do sprzątania, mopów, ścierek, gąbek
oraz rękawic.
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