Pianka do dezynfekcji rąk PURELL ADVANCED LTX
1200 ml
kod produktu: 190402
kategoria: Kategorie produktów > Sprzęt do sprzątania > Środki czystości > Higiena rąk > Płyny do
dezynfekcji rąk

Producent: Purell
Cena netto: 92,50 zł
Cena brutto: 113,78 zł

Producent:

Purell

Antybakteryjna pianka do dłoni marki Purell Advanced LTX
1200 ml
Pojemność: 1200 ml
Przeznaczenie: elektroniczne dozowniki środków dezynfekcyjnych Purell LTX
Charakteryzuje się wysoką skutecznością. Działa przeciwbakteryjnie, grzybobójczo,
drożdżobójczo oraz wirusobójczo
Nawilża i odświeża skórę
Zabija 99.99% najpopularniejszych zarazków
Testowana pod kątem higienicznej (EN 1500) i chirurgicznej dezynfekcji (EN 12791)
Zawiera 70% alkoholu
Po wtarciu w skórę nie wymaga spłukiwania wodą
Dopuszczona do kontaktu z żywnością (zgodnie z normą EN 4120:2007)
Przyjazna dla środowiska butelka SMART-FLEX™ jest łatwa w recyklingu i wykorzystuje 30%
mniej plastiku niż normalnie

Pianka do dezynfekcji rąk PURELL ADVANCED LTX 1200 ml to środek antybakteryjny któremu
zaufały miliony ludzi na całym świecie. Specjalnie opracowana, posiadająca w składzie aż 70%
alkoholu receptura tego preparatu wirusobójczego umożliwia dokładne odkażanie dłoni bez
konieczności użycia wody, zabijając aż 99,99% najpopularniejszych zarazków i nie wysuszając
przy tym skóry, dzięki czemu świetnie nadaje się do codziennego użytkowania. Kompatybilny z
automatycznym dozownikiem środków dezynfekcyjnych wkład gwarantuje przy tym najwyższy
strona: 1/2 wydrukowano: 02-12-2021
http://www.ole.pl/pianka-do-dezynfekcji-rak-purell-advanced-ltx-1200-ml.html

poziom higieny dzięki bezdotykowej obsłudze oraz optymalnym, umożliwiającym dokładne
umycie skóry dłoni, dozowaniu. Co przy tym istotne, Purell ADVANCED nie jest szkodliwy w razie
kontaktu z żywnością, a prócz tego spełnia normy umożliwiające wykorzystywanie go zarówno
do regularnej higienicznej dezynfekcji rąk, jak i profesjonalnej dezynfekcji chirurgicznej,
przeprowadzanej w szpitalach, przychodniach i klinikach. Pozostawiając ręce doskonale
nawilżone, jest przyjemny w dotyku i nie drażni swoim zapachem, wyróżniając się istotnie na tle
wielu innych antybakteryjnych środków do higieny dłoni.

Zalety przyjaznej dla skóry piany antybakteryjnej we wkładzie Purell
Pojemna i ekologiczna jednorazowa butelka
Wysokie stężenie alkoholu zabijającego wirusy
Nie wymaga spłukiwania rąk wodą
Nawilża i odświeża powierzchnię dłoni

Odbiorcy wkładu dezynfekcyjnego do automatycznego dozownika Purell
LTX
Szpitale
Przychodnie
Prywatne gabinety lekarskie i kosmetyczne
Gabinety dentystyczne
Przedszkola

Purell to znana na całym świecie marka wysokiej jakości środków
dezynfekcyjnych

Delikatne dla skóry i bezlitosne dla bakterii i wirusów, żele, płyny i pianki Purell cieszą się
niezwykle wielkim uznaniem dzięki szybkiemu i nie wymagającemu wykorzystywania wody
działaniu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Purell opracował wyjątkową, nie wysuszającą dłoni
i przebadaną klinicznie recepturę, która zapewniła firmie międzynarodową popularność zarówno
wśród pracowników służby zdrowia, jak i zwykłych ludzi. Sprawia to, że wysokiej klasy
profesjonalne dozowniki łazienkowe, wykorzystujące wkłady z antybakteryjnymi preparatami tej
amerykańskiej firmy, są gwarancją maksymalnego stopnia higieny i cieszą się zaufaniem oraz
zasłużoną pozytywną reputacją.
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