Apotekets
Desinfektion
Nem og effektiv forebyggelse
mod virus og bakterier

Viden til forskel

Sikkerhed for helt

rene hænder overalt
I en travl hverdag er det ikke altid nemt at beskytte sig mod
virus og bakterier - og dermed mod smitte fra omgivelserne.
Forkølelse smitter via hoste og nys, men i høj grad også via
berøring, som også er synderen når det gælder maveinfektioner.
Vi rører ved meget i dagens løb, fx dørhåndtag og gelændere,
andres hænder, byttepenge og tastaturer. Derfor er rene bakteriefri hænder et effektivt middel til at undgå smitte.

Apotekets Desinfektions
Spray
Apotekets Desinfektions Spray er en letflydende gel, der sprayes ud i hånden
og sikrer bakteriefri hud med nogle få
pust. Sprayen er let at fordele og skal
ikke skylles af, blot lufttørre. Indeholder
glycerin og virker derfor ikke udtørrende
på huden. Deklareret i samarbejde med
Astma-Allergi Danmark.
Fås i to størrelser:
50 ml taskestørrelse og 230 ml.

Viden til forskel

Apotekets Desinfektions Servietter
Store bløde engangsservietter, der er
pakket enkeltvis, så de næsten intet
fylder og derfor er nemme at tage med.
Servietterne virker desinficerende og
efterlader huden bakteriefri, når der er
behov for ekstra beskyttelse. Kan også
bruges til at aftørre overflader som toiletsæder, indkøbsvogne, barnestole o.lign.
Apotekets Desinfektionsservietter virker
ikke udtørrende og er uden parfume.
Æske med 20 stk.

Apotekets Alcogel
Bakteriedræbende gel, der nemt og enkelt
desinficerer hænderne, når der er langt
til rent vand og sæbe. Alcogel lufttørrer
på et øjeblik og er en ekstra sikkerhed
i forbindelse med indkøb, madlavning,
bleskift og toiletbesøg. Apotekets Alcogel er hudvenlig og tilsat glycerin, så
hænderne holdes bakteriefri uden at
udtørres. Deklareret i samarbejde med
Astma-Allergi Danmark.
Fås i fire størrelser:
75 ml til tasken, 230 ml, 500 ml og 1000 ml
med pumpe.

Apotekets
– effekt på den ansvarlige måde
Apotekets er din garanti for:
Enkle, sikre og effektive produkter
Nøje udvalgte råvarer, der tager
hensyn til sundhed og miljø
Faglighed og omtanke
Et trygt og sikkert valg

Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs brugsanvisningen på emballagen før produktet tages i brug.
www.apotekets.dk
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