αποτελεσματική
δράση!

Η DUROSTICK σας προστατεύει!
Η καθαριότητα των χεριών σε βάθος είναι πλέον απαραίτητη σε καθημερινή βάση μετά από επαφή με επιφάνειες,
πιθανά μολυσμένες, μετά την αφαίρεση γαντιών ή ακόμα
και για όσους είναι κοντά σε ασθενείς για τη φροντίδα τους.
Τα αλκοολούχα διαλύματα που χρησιμοποιούνται χωρίς
νερό είναι ιδανικά για τα χέρια, μειώνουν σημαντικά το
μικροβιακό τους φορτίο, ενεργούν αρκετά γρήγορα και
δεν προκαλούν ερεθισμό στο δέρμα όταν συνδυάζονται
με μαλακτικούς παράγοντες.
Το ΝΕΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ της DUROSTICK, είναι
ένα αλκοολούχο διάλυμα (70% αλκοόλη*) που χάρη στη
σύνθεσή του, προσφέρει αμέσως μετά την εφαρμογή του
καθαριότητα, φρεσκάδα και υγιεινή.
Έχει αποτελεσματική δράση και προστατεύει τα χέρια με
ένα συνδυασμό συστατικών που προσδίδουν βελούδινη
αίσθηση απαλότητας στην επιδερμίδα. Συνδυάζοντας τη
γλυκερίνη και την αλόη, καταπραΰνει την επιδερμίδα και
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δεν προκαλεί ξηροδερμία, ακόμη και μετά από συχνή χρήση. Επιπλέον, στη σύνθεσή του περιέχεται δενδρολίβανο,
θυμάρι, λεβάντα, που χάρη στις ευεργετικές και όχι μόνο
ιδιότητές τους, καθιστούν το ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ της
DUROSTICK τον έξυπνο και πρακτικό τρόπο για την καθημερινή υγιεινή των χεριών.
Στεγνώνει γρήγορα, δεν κολλάει και έχει ευχάριστο άρωμα.
Είναι ιδανικό για την οικία, για χώρους εργασίας καθώς
και για πολυσύχναστους χώρους όπως super markets,
ιατρεία, μέσα μαζικής μεταφοράς, δημόσιες υπηρεσίες.

Εφαρμογές
Χρησιμοποιείται εύκολα όπου κι εάν βρίσκεστε! Ιδανικό ακόμα και για μικρές επιφάνειες
που θέλετε να καθαρίσετε.
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Οδηγίες χρήσης
Ψεκάστε επαρκή ποσότητα από το ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ
της DUROSTICK, τρίψτε καλά τα χέρια και στις δύο πλευρές
και αφήστε τα να στεγνώσουν. Τα χέρια σας είναι καθαρά
και υγιή. Μπορείτε να επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί.
Δεν ξεπλένεται μετά την εφαρμογή.
Μόνο για εξωτερική χρήση.

Διατίθεται σε...
... πρακτική συσκευασία των 120ml για
την τσάντα, συσκευασία 1lt με spray και
δοχείο 5lt.

*70% ισοπροπυλική αλκοόλη.

technical@durostick.gr
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