
Ręce i skóRa

iNNOWacYJNe i ekONOMicZNe
MYcie RĄk

Manisoft® foam

 \  wydajny
 \  oszczędny
 \  łagodny dla skóry
 \  przyjazny dla środowiska

Manisoft® foam jest wysokiej jakości 
preparatem myjącym w postaci pianki. 
To ekonomiczna alternatywa dla 
tradycyjnych preparatów myjących 
w płynie.

innowacyjna formuła Manisoft® foam 
zapewnia niewielkie zużycie produktu 
i pozwala na zaoszczędzenie do 60% 
ilości tradycyjnego produktu w płynie.
specjalnie dobrane nowoczesne środki 
powierzchniowo-czynne zapewniają 
użytkownikowi dokładne i delikatne mycie.



Ręce i skóRa

OBsZaR ZasTOsOWaŃ

codzienne mycie rąk, higieniczne
i chirurgiczne mycie rąk, delikatne mycie 
ciała i włosów.  
Odpowiedni dla wrażliwej
skóry, dla personelu medycznego
i pacjentów w szpitalach, w klinikach
medycznych i stomatologicznych,
w domach opieki w centrach
rehabilitacyjnych. 

sPOsóB UŻYcia 

Preparat Manisoft® foam nanieść za 
pomocą pompki do piany na wilgotne ręce 
i delikatnie rozprowadzić. spłukać wodą 
lub zetrzeć wilgotną ściereczką.

skŁaD WG iNci

aqua, sodium Laureth sulfate,
PeG-7-Glyceryl cocoate, Lauryl
Glucoside, Laureth-2, sodium Benzoate, 
Perfum.

eUROPeJska NOTYFikacJa  
PRODUkTóW kOsMeTYcZNYcH

cPNP Ref.: 1277614 (Manisoft foam)

DOsTęPNe OPakOWaNia

iNNOWacYJNe
i ekONOMicZNe 
MYcie RĄkManisoft® foam

JeDNOsTkOWe HaNDLOWe sYMBOL

Manisoft® foam
Butelka 400 ml 24 szt. 3039520

Pompka do
Dermados® foam 10 szt. 10017775

Pompka spieniająca
do butelki 400 ml 24 szt. 10109978
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WYSOCE 

WYDAJNY!

400 ml Manisoft® foam 

= 1000 ml mydła 

w płynie

Dlaczego Manisoft foam?

Manisoft® foam jest przyjazną dla skóry 
pianką myjącą o przyjemnym zapachu.
Dobór innowacyjnych i przyjaznych dla skóry 
składników (formuła aPG - alkilopoliglikozydu) 
jest idealny dla personelu medycznego 
i zalecany szczególnie dla osób o wrażliwej 
skórze i często myjących ręce. 
Unikalna postać kremowej i gęstej pianki 
Manisoft® foam pozwala  na lepsze pokrycie 
skóry. Gwarantuje minimalne zużycie przy 
maksymalnych rezultatach mycia.  
Produkt o delikatnym zapachu, przetestowany 
dermatologicznie o neutralnej dla skóry 
wartości pH.

kORZYŚci DLa UŻYTkOWNika

 \ Mniejsze zużycie wody potrzebnej do 
aplikacji, mniejsze koszty magazynowania 
(mniej opakowań)

 \ Zwiększona wydajność o 60% 
w porównaniu do klasycznych, płynnych 
preparatów myjących - mniejsze zużycie 
produktu pozwala zaoszczędzić wydatki 
przeznaczone na higienę

 \ Preparat przyjazny dla skóry - przeznaczony 
dla wszystkich rodzajów skóry, łącznie ze 
skórą wrażliwą

 \ Łatwo biodegradowalny dzięki unikalnemu 
połączeniu naturalnych surowców takich jak 
skrobia i tłuszcze naturalne

 \ Możliwość stosowania przez osoby często 
myjące ręce czy też z wrażliwą skórą

 \ Bezpieczny dla pacjentów i personelu 
medycznego

 \ Pianka zapewnia szczególnie wygodną 
aplikację

 \ Przyjemny zapach zwiększa walory użytkowe
 \ Potwierdzone bezpieczeństwo użytkowania

W ceLU ŁaTWeGO i HiGieNicZNeGO
DOZOWaNia ZaLecaMY  
sTOsOWaNie DOZOWNika

Dermados foam 10097150

Możliwość adaptacji dozownika Dermados  
na dozownik pianowy poprzez wymianę pompki:

Dozowanie prosto z butelki możliwe również
za pomocą nakręcanej pompki:


