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GECONCENTREERDE ongeveer
FORMULE
ZEER ZUINIG wasbeurten

21,30€

ANTIBACTERIAL
LAUNDRY CLEANSER
Toevoegen aan uw gebruikelijk wasmiddel. Neutraliseert
bacteriën en schimmels verantwoordelijk voor de slechte geur.
Aangename lavendelgeur. Geschikt voor gevoelig textiel. Zonder javel.
Reeds effectief vanaf 20°C*.
Met de machine: voeg 20ml toe in het wasverzachtercompartiment. Voor handwas: voeg 20ml toe op 5 liter water. Laat inwerken gedurende 15 minuten,
nadien spoelen.

*

90°C is de normale grens voor bacteriën om te overleven. Door Antibacterial
Laundry Cleanser toe te voegen, geniet u van kiemvrij wasgoed
zelfs op lagere temperaturen.

BEAUTY-SERVICE. BE
NL

V.U & retouradres: COSLOMA bvba, Koeweidestraat 9 , 1785 Merchtem België

REF. 67844
1 liter

Onderhoud
en hygiene

wordt kinderspel!

Wist je dat ?
Om oppervlakken en plastic
accessoires kiemvrij te maken
________

Nieuw

ANTIBACTERIAL
HAND GEL

80%

van infecties - zoals griep worden overgedragen door
de handen. Regel 1 om te
strijden tegen de overdracht van ziektekiemen is een goede handhygiëne.

Voor een perfecte handhygiëne in alle
omstandigheden. Verwijdert 99% van alle
ziektekiemen. Heerlijke geur en garandeert
zachte handen. Niet klevende formule.

100% bio afbreekbaar
________

Zonder spoelen. Op basis van alcohol
voor een snelle droging
________

Doodt 99% van alle kiemen: bacteriën,
schimmels en virussen

Actieve werkstoffen: Ethanol : 62% /
Propanol : 10%
________

ANTIBACTERIAL
SURFACE WIPES

Effectief op kiemen: bacteriëel /
schimmels / virussen (A/H1N1 - griep,
Rotavirus, Herpes, Listeria and
Salmonella – « voedselvergiftiging »)
________

Verrijkt met plantaardige glycerine
om de handen niet uit te drogen
________

Neutraliseert bacteriën en
virussen. Desinfecteert
snel alle oppervlakten
zonder naspoelen. Ideaal
voor kinderstoelen, speelgoed, keukenoppervlakten, cosmetische spatels,
etc..

12,85€

Frisse geur

REF. 67594
100 wipes

5,40€
REF. 67571
Flacon 100 ml
REF. 67601
Flacon 450 ml

14,70€

REF. 67601
30 wipes

5,25€

Bio-afbreekbare doekjes.
Zonder parfum. In handige
meeneemverpakking van
30 wipes en in een box
van 100 wipes.

