
Baktericidní přípravek, určený na hygienickou dezinfekci rukou.
Používá se neředěný, vtírá se do suchých rukou, neoplachuje se
vodou.

140 KČ 
BEZ DPH

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

Univerzální antibakteriální gel na ruce, které zanechává ruce jemné
a vláčné. Neoplachuje se. Nevysušuje pokožku, protože obsahuje

glycerin, který zabraňuje podráždění a vysychání. Po aplikaci
nezanechává pocit lepkavých rukou.

BEZOPLACHOVÝ ANIBAKTERIÁLNÍ GEL NA RUCE, 500 ML

BEZOPLACHOVÝ ANIBAKTERIÁLNÍ GEL NA RUCE S ALOE VERA, 50 ML

Rychleschnoucí antivirový roztok pro dezinfekci rukou bez vody nebo mýdla 
s virucidním účinkem pro každodenní použití. Na bázi alkoholu (účinná látka

ethanol 800g/kg). Splňuje standard EN 1500 pro hygienickou dezinfekci rukou.

DEZINFEKCE RUKOU KORES, 28 ML

45,14 KČ 
BEZ DPH

21,55 KČ 
BEZ DPH

Jemné tekuté mýdlo s antibakteriální přísadou šetrně
myje a zanechává pokožku vláčně hebkou a svěží.
Obsahuje glycerin, který zabraňuje vysušování i při
častém použití. Disponuje neutrálním pH, které pomáhá
zachovat přirozenou rovnováhu pokožky. Pokožku
chrání a zvláčňuje. Dermatologicky testováno.

ANTIBAKTERIÁLNÍ TEKUTÉ MÝDLO
S GLYCERINEM, 5L

185 KČ 
BEZ DPH
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MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

Francovka patří mezi léty osvědčený přípravek k domácímu zmírnění celé řady
obtíží, jako jsou například bolesti hlavy, dezinfekce záděr, nachlazení, masáže,

kloubní bolesti, po sportovních výkonech, při bolestech zubů, při pocení nohou a
další. Stejně dobře ji můžete použít i jako relaxační přípravek pro dokonalé

osvěžení do koupele, k ošetření po holení, nebo po zředění ji můžete využít i jako
pleťovou vodu, k odstranění zbytků líčidel, pudrů a hutných krémů. Je to opravdu

univerzální produkt, který by ve vaší domácí lékárničce určitě neměl chybět.

ALPA - FRANCOVKA,  160 A 1 000 ML

49 KČ 
BEZ DPH/160 ML

195 KČ 
BEZ DPH/1000 ML

Ochranný krém na ruce  profi 
s antibakteriálním účinkem.
Hydratuje suchou a popraskanou
pokožku a navrací jí pružnost. 
Navíc výrazně omezuje riziko vzniku
infekcí a pomůže ochránit ruce před
mikrobiální kontaminací.

INDULONA KRÉM PROFI
DEZINFEKČNÍ, ČERVENÁ 100 G

44,03 KČ 
BEZ DPH

Promašťující ochranný krém na ruce
vhodný pro každodenní péči 
o namáhanou a popraskanou
pokožku a její ochranu při práci.
Pokožce dodává pružnost, pevnost 
a obnovuje bariérové funkce kůže.

INDULONA KRÉM PROFI,
PROMAŠŤUJÍCÍ, MODRÁ 100 G

43,35 KČ 
BEZ DPH

Poskytuje dlouhotrvající ochranu
pokožky rukou před nepříznivými
vlivy vnějšího prostředí. Výtažek 
z měsíčku lékařského má výrazné
protizánětlivé účinky, podporuje 
a urychluje hojivé a regenerační
procesy v pokožce. Glycerin pokožku
zvláčňuje, zjemňuje a vyhlazuje.

INDULONA KRÉM PROFI,
REGENERAČNÍ, ORANŽOVÁ 100 G

40,80 KČ 
BEZ DPH

40,80 KČ 
BEZ DPH

Regenerační, ochranný 
a promašťující krém na ruce
určený pro každodenní péči 
o vysušenou a popraskanou
pokožku, které dodává
pružnost, pevnost, přirozenou
vláčnost a obnovuje bariérové
funkce kůže. 

INDULONA KRÉM 
ORIGINÁL, MODRÁ 85 G
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MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

Univerzální čistič na podlahy a velké plochy značky Sanytol vám zajistí hygienicky
čistou domácnost. Tento přípravek nabízí hned trojí účinek - bakteriální,
fungicidní a virucidní, díky čemuž dokonale čistí, dezinfikuje a odmašťuje všechny
potřebné plochy. Spolehlivě zničí 99,9% bakterií a virů, navíc vaši domácnost
provoní svěží vůní eukalyptu.

SANYTOL UNIVERZAL NA PODLAHY A PLOCHY, 1 L

136,85 KČ 
BEZ DPH
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Spolehlivě likviduje bakterie, viry, řasy a nižší houby. Určený 
k dezinfekci vody a povrchů v domácnosti. Spolehlivě odstraní

nebezpečné viry a bakterie, které zamořují povrchy ve vaší
domácnosti a vodu ve studních a bazénech.

SAVO ORIGINAL DEZINFEKCE, 1,2L

45,64 KČ 
BEZ DPH
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38,75 KČ 
BEZ DPH

92,99 KČ 
BEZ DPH

Přípravek určený pro plošnou desinfekci a čištění v potravinářských,
zdravotnických a jiných provozech.

STOP BAKTER
DEZINFEKČNÍ, MYCÍ A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK, 1 L

Bělící, dezinfekční a čistící prostředek na bázi chlóru
s širokým použitím, bělí prádlo, dezinfikuje plochy,
je schválen i pro použití v potravinářském
průmyslu, je notifikován Ministerstvem
zdravotnictví ČR.

SATUR BADEX UNIVERZAL 
DEZINFEKCE, 5L


