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■ MAX HAND GEL CLEANER PAPAYA 
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Opakowania produktów w katalogu mogą odbiegać od ich 
rzeczywistego wyglądu.

Niniejsza ulotka promocyjna nie jest ofertą handlową i nie może być uznana za ofertę w rozumieniu 
art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Ulotka stanowi zaproszenie do rokowań handlowych w rozumieniu 
art. 71 Kodeksu Cywilnego.

SilcareCosmetics silcare dezynfekcja.silcare.com
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MAX HAND GEL CLEANER PAPAYA 
To czyszczący żel do dłoni, oparty na wysokiej zawartości alkoholi, które stano-
wią 60% jego składu. Dzięki temu produkt skutecznie usuwa różnego rodzaju 
zanieczyszczenia z powierzchni skóry, a jego konsystencja sprawia, że rozprowa-
dza się bezproblemowo nawet w trudno dostępnych miejscach. Zawiera także 
substancje nawilżające – glicerynę i D-pantenol – które zapobiegają nadmier-
nemu wysuszaniu naskórka. Żelowa formuła bardzo łatwo się wchłania i pozo-
stawia na dłoniach subtelny i przyjemny zapach egzotycznej papai. Produkt nie 
wymaga użycia wody.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

SPOSÓB UŻYCIA: 

Nanieść odpowiednią 
ilość produktu na skó-

rę dłoni, wetrzeć 
i pozostawić do 

wyschnięcia. 

CECHY:

■ dzięki wysokiej zawartości 
  alkoholi (60% składu) doskonale 
  oczyszcza powierzchnię skóry,
■ nie spływa z dłoni i nie pozostawia 
   lepkiej warstwy,
■ gliceryna i D-pantenol zapobiegają 
   nadmiernemu wysuszaniu naskórka,
■ nie wymaga użycia wody,
■ żelowa formuła bardzo łatwo się 
  wchłania i dociera nawet w trudno 
  dostępne miejsca,
■ produkt pozostawia na dłoniach 
  subtelny zapach soczystej papai.

UWAGI: 

Chronić przed dziećmi. Przechowy-
wać w temp. poniżej 25°C. Chronić 
przed bezpośrednim działaniem pro-
mieni słonecznych. Chronić przed 
bezpośrednim dostępem do ognia.

Z DODATKIEM
GLICERYNY

 I D-PANTENOLU

ZAWARTOŚĆ
ALKOHOLU

NIE WYMAGA
UŻYCIA WODY

ŻEL DO DŁONI

60%

PL/EU

KOSMETYK
OCZYSZCZAJĄCY

H2O

SERIA PAPAYA \

DOSTĘPNY 
W SPRZEDAŻY

30 ml*, 50 ml*, 150 ml*, 160 ml,  
230 ml, 1000 ml

*WKRÓTCE
 W OFERCIE
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MAX HAND CLEANER PAPAYA
To czyszczący płyn do dłoni, oparty na wysokiej zawartości alkoholu 
etylowego (60%), który skutecznie usuwa różnego rodzaju zanieczysz-
czenia, w tym tłuszcze. Kosmetyk zamknięty jest w poręcznej butelce  
z atomizerem, który zapewnia wygodną aplikację. Płynna formuła szyb-
ko się wchłania, nie wymaga użycia wody i rozprowadza się bezproble-
mowo nawet w trudno dostępnych miejscach. Preparat zawiera tak-
że substancje kondycjonujące: nawilżającą glicerynę oraz D-pantenol, 
który działa kojąco na podrażnioną skórę. Subtelny, egzotyczny zapach 
papai pozostaje na dłoniach jeszcze po wchłonięciu się produktu.

SPOSÓB UŻYCIA: 

Nanieść odpowiednią 
ilość produktu na 

skórę dłoni, wetrzeć  
i pozostawić do 

wyschnięcia. 

CECHY:

■ skutecznie usuwa tłuszcze 
   i zanieczyszczenia,
■ wysoka zawartość alkoholu (60%),
■ z dodatkiem substancji 
   kondycjonujących,
■ butelka z atomizerem zapewnia 
   wygodną aplikację,
■ szybko się wchłania 
   i rozprowadza w trudno 
   dostępnych miejscach,
■ nie wymaga użycia wody,
■ delikatny, egzotyczny zapach.

UWAGI: 

Chronić przed dziećmi. Przechowy-
wać w temp. poniżej 25°C. Chronić 
przed bezpośrednim działaniem pro-
mieni słonecznych. Chronić przed 
bezpośrednim dostępem do ognia.

PŁYN DO 
DŁONI

ZAWIERA SKŁADNIKI 
USUWAJĄCE TŁUSZCZE  
I INNE ZABRUDZENIA

NIE WYMAGA
UŻYCIA WODY

ZAWARTOŚĆ
ALKOHOLU

60%

PL/EU

KOSMETYK
OCZYSZCZAJĄCY

H2O

SERIA PAPAYA \

DOSTĘPNY 
W SPRZEDAŻY

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

150 ml, 200 ml, 200 ml*

Produkt może występować w wersji przezroczystej lub niebieskiej.

*WKRÓTCE
 W OFERCIE
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CZYSZCZĄCE MYDŁO DO DŁONI SO CLEAN! PAPAYA
To kosmetyk do zadań specjalnych. Bardzo dokładnie myje skórę, usu-
wając z jej powierzchni wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Zawarta w nim 
gliceryna dodatkowo pielęgnuje naskórek, dbając o jego prawidłowe 
nawilżenie, co sprawia, że produkt można bezpiecznie stosować w co-
dziennej pielęgnacji. Pozostawia na skórze delikatny zapach.

SPOSÓB UŻYCIA: 

Niewielką ilość mydła 
nanieść na wilgotną 
skórę dłoni lub ciała, 
masować do powsta-
nia piany, a następnie 

spłukać pod bieżą-
cą wodą. Czynność 
powtórzyć w razie 

konieczności. CECHY:

■ bardzo dokładnie myje skórę,
■ usuwa wszelkiego rodzaju   
   zabrudzenia,
■ pielęgnuje naskórek,
■ pozostawia na skórze delikatny 
   zapach,
■ zapewnia prawidłowe nawilżenie,
■ do codziennej pielęgnacji.

UWAGI: 

Unikać kontaktu z oczami. Chro-
nić przed bezpośrednim działa-
niem promieni słonecznych.

PRODUKT DO ZADAŃ 
SPECJALNYCH 

PL/EU

KOSMETYK
OCZYSZCZAJĄCY

SERIA PAPAYA \

DOSTĘPNY 
W SPRZEDAŻY

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

250 ml, 300 ml, 500 ml*

*WKRÓTCE
 W OFERCIE
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DEZACTIVE
To płynny preparat biobójczy do dezynfekcji rąk, który zawiera wyso-
kie stężenie etanolu (70 g/100 g), dzięki czemu jest w stanie zwalczyć 
wirusy, grzyby i bakterie na powierzchni skóry. Jego płynna formuła 
jest wydajna, szybko się wchłania i umożliwia bezproblemowe rozpro-
wadzenie nawet w trudno dostępnych miejscach. Produkt nie zawiera 
substancji zapachowych.

SPOSÓB UŻYCIA: 

Nanieść odpowiednią 
ilość produktu na 

skórę dłoni, wetrzeć 
i pozostawić do 

wyschnięcia. 

CECHY:

■ produkt biobójczy,
■ dzięki wysokiemu stężeniu     
   alkoholu etylowego jest 
   w stanie zwalczyć zarówno   
   wirusy, jak i grzyby oraz bakterie,
■ wydajny,
■ płynna formuła szybko się 
   wchłania i łatwo rozprowadza,
■ nie zawiera substancji 
   zapachowych,
■ preparat gotowy do użycia – 
   nie wymaga rozcieńczania.

UWAGI: 

Chronić przed dziećmi. Przecho-
wywać w temp. poniżej 25°C. 
Chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecz-
nych. Chronić przed bezpośred-
nim dostępem do ognia.

Wszystkie nasze preparaty biobójcze 
są zarejestrowane w Urzędzie Rejestra-
cji Produktów Leczniczych, Wyrobów  
Medycznych i Produktów Biobójczych.

PREPARAT
DEZYNFEKUJĄCY

DO DŁONI

PL

DOSTĘPNY 
W SPRZEDAŻY

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

200 ml, 210 ml, 250 ml, 1000 ml

Produkt może występować w wersji przezroczystej lub niebieskiej.
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DEZACTIVE MAX
To płynny preparat biobójczy o szerokim zastosowaniu. Dezynfekuje skórę rąk  
i powierzchnie – zarówno te mające, jak i te niemające kontaktu z żywnością. To spra-
wia, że można go używać w pomieszczeniach biurowych, sklepach, pokojach hotelo-
wych, a nawet restauracjach i kuchniach. Zawiera wysokie stężenie etanolu (73 g/100 g)  
dzięki czemu jest w stanie zwalczyć wirusy, grzyby i bakterie bytujące na skórze rąk 
oraz różnego rodzaju powierzchniach. Do jego produkcji wykorzystano czysty spirytus 
rektyfikowany o mocy 96%, który, w przeciwieństwie do jego tańszych zamienników, 
cechuje się najwyższą jakością i wykorzystywany jest w przemyśle farmaceutycznym. 
Dzięki temu nasz produkt skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia  
i stanowi ważny element działań profilaktycznych. Jego płynna formuła jest wydajna 
i umożliwia bezproblemowe rozprowadzenie nawet w trudno dostępnych miejscach. 
Preparat nie zawiera substancji zapachowych.

CECHY:

■ produkt biobójczy,
■ przeznaczony do stosowania na skórę rąk 
   oraz dezynfekcji powierzchni (zarówno mających, 
   jak i niemających kontaktu z żywnością),
■ można go używać m.in. w pomieszczeniach 
    biurowych, sklepach, pokojach hotelowych, 
    a nawet restauracjach i kuchniach,
■ dzięki wysokiemu stężeniu alkoholu etylowego 
    jest w stanie zwalczyć zarówno wirusy, jak  
    i grzyby oraz bakterie,
■ do jego produkcji wykorzystano czysty spirytus 
    rektyfikowany o mocy 96%, ujęty 
    w Farmakopei Polskiej (urzędowym spisie   
    leków i surowców farmaceutycznych),
■ wydajny,
■ płynna formuła łatwo się rozprowadza,
■ nie zawiera substancji zapachowych,
■ preparat gotowy do użycia – nie może być 
    rozcieńczany.

UWAGI: 

Chronić przed dziećmi. Przecho-
wywać w temp. poniżej 25°C. 
Chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. 
Chronić przed bezpośrednim do-
stępem do ognia. Nie stosować 
na powierzchniach wrażliwych na 
działanie alkoholi (np. szkło akry-
lowe, naturalna skóra, itp.).

Wszystkie nasze preparaty biobójcze 
są zarejestrowane w Urzędzie Rejestra-
cji Produktów Leczniczych, Wyrobów  
Medycznych i Produktów Biobójczych.

PREPARAT
DEZYNFEKUJĄCY

DO DŁONI

PL

DOSTĘPNY 
W SPRZEDAŻY

Produkt może występować w wersji przezroczystej lub niebieskiej.

SPOSÓB UŻYCIA: 

Metoda 1: 
Nanieść odpowiednią 

ilość produktu na 
skórę dłoni, wetrzeć  

i pozostawić do 
wyschnięcia. 

Metoda 2: 
Ręcznie lub przy uży-
ciu urządzeń/pojem-
ników rozpylających 
nanieść na wcześniej 
umytą i wysuszoną 
powierzchnię. Nie 

spłukiwać, pozosta-
wić do wyschnięcia.

*WKRÓTCE
 W OFERCIE
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SKIN PROSEPT 
To płynny środek biobójczy służący do dezynfekcji rąk. Skutecz-
ność działania preparatu opiera się na wysokiej zawartości alkoholi  
(łącznie 70 g/100 g), które są w stanie zwalczyć wirusy, grzyby i bak-
terie na powierzchni skóry. Preparat zawiera również substancje pie-
lęgnujące – między innymi glicerynę – które chronią dłonie przed wy-
suszeniem i podrażnieniami. Płynna formuła produktu jest wydajna, 
szybko się wchłania i zapewnia bezproblemowe rozprowadzenie nawet 
w trudno dostępnych miejscach. Skin ProSept pozostawia na dłoniach 
subtelny zapach egzotycznej papai.
.

SPOSÓB UŻYCIA: 

Nanieść odpowiednią 
ilość produktu na 

skórę dłoni, wetrzeć 
i pozostawić do 

wyschnięcia. 

CECHY:

■ produkt biobójczy,
■ dzięki wysokiemu stężeniu 
   alkoholi jest w stanie zwalczyć 
   zarówno wirusy, jak i grzyby 
   oraz bakterie,
■ zawiera substancje pielęgnujące, 
   które chronią naskórek przed  
   przesuszeniem i podrażnieniami,
■ dzięki płynnej formule szybko 
   się wchłania i łatwo rozprowadza,
■ pozostawia na dłoniach 
   subtelny zapach papai,
■ wydajny,
■ gotowy do użycia 
  – nie wymaga rozcieńczania.

UWAGI: 

Chronić przed dziećmi. Przecho-
wywać w temp. poniżej 25°C. 
Chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecz-
nych. Chronić przed bezpośred-
nim dostępem do ognia.

PL

PREPARAT
DEZYNFEKUJĄCY

DO DŁONI

Wszystkie nasze preparaty biobójcze 
są zarejestrowane w Urzędzie Rejestra-
cji Produktów Leczniczych, Wyrobów  
Medycznych i Produktów Biobójczych.

DOSTĘPNY 
W SPRZEDAŻY

Z DODATKIEM
GLICERYNY

 I D-PANTENOLU

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

100 ml, 1000 ml

Produkt może występować w wersji przezroczystej lub niebieskiej.
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SILK SEPTO  
To żel biobójczy służący do dezynfekcji dłoni. Dzięki optymalnemu 
stężeniu alkoholu (powyżej 70 g/100 g) produkt jest w stanie zwal-
czyć zarówno wirusy, jak i grzyby oraz bakterie, które gromadzą się 
na powierzchni skóry. Gęsta, żelowa formuła ułatwia rozprowadzanie 
produktu nawet w trudno dostępnych miejscach. Produkt szybko się 
wchłania, co sprawia, że korzystanie z niego jest bardzo komfortowe. 
Żel nie zawiera substancji zapachowych. 

SPOSÓB UŻYCIA: 

Nanieść odpowiednią 
ilość produktu na 

skórę dłoni, wetrzeć 
i pozostawić do 

wyschnięcia.  

CECHY:

■ produkt biobójczy,
■ zawiera alkohol w wysokim 
   stężeniu (ponad 70%), który 
   jest w stanie zwalczyć zarówno 
   wirusy, jak i grzyby oraz 
   bakterie,
■ dzięki żelowej formule nie 
   spływa z dłoni i dociera nawet 
   w trudno dostępne miejsca,
■ nie zawiera substancji 
   zapachowych,
■ szybkie wchłanianie zapewnia 
   komfort użytkowania.

UWAGI: 

Chronić przed dziećmi. Przecho-
wywać w temp. poniżej 25°C. 
Chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecz-
nych. Chronić przed bezpośred-
nim dostępem do ognia.

PL

PREPARAT
DEZYNFEKUJĄCY

DO DŁONI

Wszystkie nasze preparaty biobójcze 
są zarejestrowane w Urzędzie Rejestra-
cji Produktów Leczniczych, Wyrobów  
Medycznych i Produktów Biobójczych.

DOSTĘPNY 
W SPRZEDAŻY

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

150 ml*, 160 ml, 1000 ml

*WKRÓTCE
 W OFERCIE
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SILK PROTECT  
To dezynfekujący żel biobójczy do dłoni. Dzięki optymalnemu stężeniu 
alkoholu (powyżej 70 g/100 g) produkt jest w stanie zwalczyć zarówno 
wirusy, jak i grzyby oraz bakterie, które gromadzą się na powierzchni 
skóry. Jego żelowa formuła sprawia, że preparat rozprowadza się łatwo 
nawet w trudno dostępnych miejscach. Dodatek substancji nawilżają-
cych – gliceryny i D-pantenolu – zapobiega podrażnieniom, przesusze-
niu i uczuciu ściągnięcia. Produkt szybko się wchłania i pozostawia na 
dłoniach subtelny zapach soczystej papai. 

SPOSÓB UŻYCIA: 

Nanieść odpowiednią 
ilość produktu na 

skórę dłoni, wetrzeć 
i pozostawić do 

wyschnięcia.  

CECHY:

■ produkt biobójczy,
■ zawiera alkohol w wysokim 
   stężeniu (ponad 70%), który  
   jest w stanie zwalczyć zarówno 
  wirusy, jak i grzyby oraz bakterie,
■ dzięki żelowej formule nie 
   spływa z dłoni i dociera nawet 
   w trudno dostępne miejsca,
■ szybkie wchłanianie zapewnia 
   komfort użytkowania,
■ gliceryna i D-pantenol 
   przeciwdziałają podrażnieniom 
   i przesuszeniu,
■ produkt pozostawia na 
   dłoniach subtelny zapach 
   soczystej papai.

UWAGI: 

Chronić przed dziećmi. Przecho-
wywać w temp. poniżej 25°C. 
Chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecz-
nych. Chronić przed bezpośred-
nim dostępem do ognia.

PL

PREPARAT
DEZYNFEKUJĄCY

DO DŁONI

Wszystkie nasze preparaty biobójcze 
są zarejestrowane w Urzędzie Rejestra-
cji Produktów Leczniczych, Wyrobów  
Medycznych i Produktów Biobójczych.

Z DODATKIEM
GLICERYNY

 I D-PANTENOLU

DOSTĘPNY 
W SPRZEDAŻY

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

200 ml*

*WKRÓTCE
 W OFERCIE
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SURFASEPTIC DUO    
To płynny preparat biobójczy do dezynfekcji powierzchni niemających kontaktu 
z żywnością. Produkt oparty został na działaniu dwóch substancji czynnych – 
etanolu (w stężeniu 65 g/100 g) oraz nadtlenku wodoru (0,15 g/100 g, czyli 
0,15%), dzięki czemu jest w stanie zwalczyć wirusy, grzyby i bakterie na róż-
nego rodzaju powierzchniach. Do jego produkcji wykorzystano czysty spirytus 
rektyfikowany o mocy 96%, który, w przeciwieństwie do jego tańszych za-
mienników, cechuje się najwyższą jakością i wykorzystywany jest w przemyśle 
farmaceutycznym. Dzięki temu nasz produkt skutecznie usuwa wszelkiego 
rodzaju zanieczyszczenia i stanowi ważny element działań profilaktycznych. 
Jego płynna formuła cechuje się wydajnością. Preparat nie zawiera substancji 
zapachowych.

CECHY:

■ produkt biobójczy,
■ przeznaczony do stosowania na 
    powierzchnie niemające kontaktu 
    z żywnością,
■ dzięki wysokiemu stężeniu alkoholu 
    etylowego oraz obecności nadltenku 
    wodoru jest w stanie zwalczyć zarówno 
    wirusy, jak i grzyby oraz bakterie,
■ do jego produkcji wykorzystano czysty 
   spirytus rektyfikowany o  mocy 96%, 
   ujęty w Farmakopei Polskiej 
   (urzędowym spisie leków i surowców 
   farmaceutycznych),
■ płynna formuła cechuje się wydajnością,
■ nie zawiera substancji zapachowych,
■ preparat gotowy do użycia – nie może 
    być rozcieńczany.

UWAGI: 

Chronić przed dziećmi. Przecho-
wywać w temp. poniżej 25°C. 
Chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. 
Chronić przed bezpośrednim do-
stępem do ognia. Nie stosować 
na powierzchniach wrażliwych na 
działanie alkoholi (np. szkło akry-
lowe, naturalna skóra, itp.).

PL

PREPARAT
DEZYNFEKUJĄCY

DO DŁONI

DOSTĘPNY 
W SPRZEDAŻY

Wszystkie nasze preparaty biobójcze 
są zarejestrowane w Urzędzie Rejestra-
cji Produktów Leczniczych, Wyrobów  
Medycznych i Produktów Biobójczych.

SPOSÓB UŻYCIA: 

Ręcznie lub przy uży-
ciu urządzeń/pojem-
ników rozpylających 
nanieść na wcześniej 
umytą i wysuszoną 
powierzchnię. Nie 

spłukiwać, pozosta-
wić do wyschnięcia. 
Można przeprowa-

dzać również dezyn-
fekcję poprzez zanu-
rzenie w preparacie. 
W takim przypadku 
minimalny czas kon-

taktu to 5 minut. 

*WKRÓTCE
 W OFERCIE
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SEPTOMAX GEL  
To dezynfekujący żel biobójczy do dłoni. Dzięki zawartości nadtlenku wodoru (w stęże-
niu 4,9 g/100 g) produkt jest w stanie zwalczyć zarówno wirusy, jak i grzyby oraz bak-
terie, które gromadzą się na powierzchni skóry rąk. Ta substancja aktywna ma nie tylko 
wszechstronne zastosowanie, ale też w odniesieniu do innych dezynfektamtów, jak choć-
by alkohol, jej działanie można uznać za najszersze. Badania dowiodły, że ten związek 
chemiczny jest w stanie zniszczyć bakterie, prątki, grzyby, wirusy (zarówno osłonkowe, 
jak i bezosłonkowe), a nawet przetrwalniki. Mechanizm biobójczego działania nadtlenku 
wodoru polega na rozkładzie cząsteczek tej substancji, w wyniku czego tworzą się wolne 
rodniki, które niszczą DNA, błony lipidowe i inne fragmenty komórek drobnoustrojów. 
Żelowa formuła sprawia, że preparat rozprowadza się łatwo nawet w trudno dostępnych 
miejscach. Dodatek substancji kondycjonujących – gliceryny o jakości farmaceutycznej  
i D-pantenolu – zapobiega nadmiernej utracie wody i wspomaga regenerację naskórka. 
Produkt pozostawia na dłoniach subtelny zapach soczystej papai. 

CECHY:

■ produkt biobójczy,
■ zawiera nadtlenek wodoru w optymalnym 
    stężeniu (4,9 g/100 g), który, dzięki swojemu 
    wszechstronnemu zastosowaniu, jest w stanie 
    zwalczyć zarówno wirusy, jak i grzyby oraz bakterie,
■ dzięki żelowej formule nie spływa z dłoni 
    i dociera nawet w trudno dostępne miejsca,
■ gliceryna i D-pantenol zapobiegają nadmiernej 
   utracie wody i wspomagają regenerację naskórka,
■ produkt pozostawia na dłoniach subtelny 
    zapach soczystej papai.

UWAGI: 

Chronić przed dziećmi. Przechowy-
wać w temp. poniżej 25°C. Chronić 
przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych. Chronić 
przed bezpośrednim dostępem do 
ognia. Pienienie oraz krótkotrwałe 
wybielenie naskórka są naturalnymi 
cechami produktu.

PL

PREPARAT
DEZYNFEKUJĄCY

DO DŁONI

DOSTĘPNY 
W SPRZEDAŻY

Wszystkie nasze preparaty biobójcze 
są zarejestrowane w Urzędzie Rejestra-
cji Produktów Leczniczych, Wyrobów  
Medycznych i Produktów Biobójczych.

SPOSÓB UŻYCIA: 

Nanieść odpowiednią 
ilość produktu na 

skórę dłoni, wetrzeć 
i pozostawić do wy-

schnięcia.  

*WKRÓTCE
 W OFERCIE
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HANDSEPTIC GEL     
To myjący żel biobójczy do dłoni, który zapewnia skórze zarówno czy-
stość, jak i działanie dezynfekujące. Dzięki optymalnemu stężeniu eta-
nolu (68 g/100 g) produkt jest w stanie zwalczyć wirusy, grzyby oraz 
bakterie, które gromadzą się na powierzchni skóry rąk. Do jego pro-
dukcji wykorzystano czysty spirytus rektyfikowany o mocy 96%, który,  
w przeciwieństwie do jego tańszych zamienników, cechuje się najwyższą ja-
kością i wykorzystywany jest w przemyśle farmaceutycznym. Dzięki obec-
ności betainy kokosowej (substancji powierzchniowo czynnej), preparat 
skutecznie usuwa z powierzchni dłoni wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. 
Jego żelowa formuła sprawia, że preparat delikatnie się pieni i rozprowadza 
się łatwo nawet w trudno dostępnych miejscach. Dodatek substancji nawil-
żającej – gliceryny o jakości farmaceutycznej – zapobiega podrażnieniom, 
przesuszeniu i uczuciu ściągnięcia. Produkt pozostawia na dłoniach subtelny 
zapach soczystej papai. 

CECHY:

■ produkt biobójczy i myjący,
■ zawiera etanol w wysokim stężeniu 
    (ponad 68%), który jest w stanie 
    zwalczyć zarówno wirusy, jak i grzyby 
    oraz bakterie,
■ do jego produkcji wykorzystano czysty 
   spirytus rektyfikowany o mocy 96%, 
   ujęty w Farmakopei Polskiej 
    (urzędowym spisie leków i surowców 
    farmaceutycznych),
■ dzięki żelowej formule łatwo się 
    rozprowadza,
■ gliceryna przeciwdziała podrażnieniom 
    i przesuszeniu skóry rąk,
■ produkt pozostawia na dłoniach 
    subtelny zapach soczystej papai.

UWAGI: 

Chronić przed dziećmi. Przecho-
wywać w temp. poniżej 25°C. 
Chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecz-
nych. Chronić przed bezpośred-
nim dostępem do ognia.

PL

PREPARAT
DEZYNFEKUJĄCY

DO DŁONI

Wszystkie nasze preparaty biobójcze 
są zarejestrowane w Urzędzie Rejestra-
cji Produktów Leczniczych, Wyrobów  
Medycznych i Produktów Biobójczych.

DOSTĘPNY 
W SPRZEDAŻY

SPOSÓB UŻYCIA: 

Nanieść odpowiednią 
ilość produktu na 

zwilżoną skórę dłoni, 
masować do powsta-
nia piany, a następnie 
spłukać pod bieżącą 

wodą. Czynność 
powtórzyć w razie 

konieczności. 
*WKRÓTCE
 W OFERCIE
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ANTYSEPT BOX
AntyseptBox od Silcare to zestaw produktów, które zadbają o komplek-
sową ochronę skóry Twoich dłoni. Znajdziesz w nim zarówno kosmetyki 
czyszczące, dzięki którym bez użycia wody pozbędziesz się wszelkiego 
rodzaju zanieczyszczeń, jak i środki biobójcze, które są w stanie sku-
tecznie zwalczyć wirusy, grzyby i bakterie, bytujące na powierzchni skó-
ry. W trosce o Twoje zdrowie, stworzyliśmy swoje produkty w oparciu  
o wyselekcjonowane składniki – spirytus rektyfikowany, skażony me-
todą dopuszczoną przez UE, czy też glicerynę jakości farmaceutycznej. 
Formuły naszych preparatów są niezwykle wydajne, szybko się wchła-
niają i rozprowadzają nawet w trudno dostępnych miejscach.

ZESTAW ZAWIERA:

■ Dezynfekujące mydło do dłoni  
    500 ml
■ DezActive – płynny preparat 
    biobójczy do dezynfekcji rąk 
    200 ml
■ Max Hand Cleaner – czyszczący 
    płyn do dłoni o zapachu papai 
    200 ml
■ Max Hand Gel Cleaner 
   – czyszczący żel do dłoni 
   o zapachu papai 230 ml
■ Skin ProSept – płynny środek 
    biobójczy 100 ml

UWAGI: 

Produkt może różnić się kolorem 
wsadu lub wyglądem etykiety. 
Używany przez nas spirytus został 
poddany metodzie skażania do-
puszczonej przez Unię Europejską.

Wszystkie nasze preparaty biobójcze 
są zarejestrowane w Urzędzie Rejestra-
cji Produktów Leczniczych, Wyrobów  
Medycznych i Produktów Biobójczych.

POJEMNOŚCI W ZESTAWIE:

100 ml, 200 ml, 200 ml, 230 ml, 
500 ml



nazwa produktu postać nazwa i zawartość 
substancji czynnych cechy

MAX HAND GEL CLEANER 
PAPAYA żel brak

■ gliceryna
■ D-pantenol (składniki nawilżające i kondycjonujące skórę)
■ zapach
■ zawartość alkoholu: 60%

MAX HAND CLEANER 
PAPAYA płyn brak

■ gliceryna
■ D-pantenol (składniki nawilżające i kondycjonujące skórę)
■ zapach
■ zawartość alkoholu: 60%

MYDŁO DEZYNFEKUJĄCE mydło w płynie chlorek alkilodimetyloben-
zyloamonowy (10 g/l)

■ bez zapachu

DEZACTIVE płyn etanol 70 g/100 g ■ bez zapachu
■ bez dodatkowych składników kondycjonujących 

DEZACTIVE MAX płyn etanol 73 g/100 g ■ bez zapachu
■ bez dodatkowych składników kondycjonujących i nawilżających
■ produkt palny

SKIN PROSEPT płyn etanol 50 g/100 g,  
alkohol izopropylowy 

20 g/100 g

■ zapach
■ gliceryna
■ składniki zmydlające, usuwające tłuszcze i zabrudzenia

SILK PROTECT żel etanol 70 g/100 g ■ zapach
■ gliceryna, D-pantenol (składniki nawilżające i kondycjonujące skórę)

SILK SEPTO żel etanol 70 g/100 g ■ bez zapachu
■ bez dodatkowych składników kondycjonujących

SURFASEPTIC DUO płyn etanol 65 g/100 g, 
nadtlenek wodoru 

0,15 g/100 g

■ bez zapachu
■ bez dodatkowych składników kondycjonujących i nawilżających
■ produkt palny

SEPTOMAX GEL żel nadtlenek wodoru 
4,9 g/100 g

■ zapach 
■ gliceryna farmaceutyczna
■ D-pantenol
■ PRODUKT NIEPALNY

HANDSEPTIC GEL żel etanol 68 g/100 g ■ zapach 
■ gliceryna farmaceutyczna
■ betaina kokosowa - delikatny składnik powierzchniowo czynny
■ produkt palny
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