
CHRONIĄCY SKÓRĘ PŁYN  
DO CHIRURGICZNEGO
I HIGIENICZNEGO MYCIA RĄK

Manisoft® jest niewysuszającym skóry,  
niealkalicznym środkiem do chirurgicznego
i higienicznego mycia rąk.
Stanowi kombinację przyjaznych dla skóry, 
łagodnych i aktywnie myjących substancji 
syntetycznych.

HIGIENA RĄK

Manisoft®

 \ doskonałe właściwości myjące
 \ na bazie syntetycznych składników
 \ nie wysusza skóry (pH 5,0)
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PŁYN DO MYCIA 
RĄK I CIAŁA

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Do łagodnego mycia rąk przed
chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji 
rąk. Nadaje się do mycia skóry narażonej 
na wysuszanie poprzez konieczność 
częstego mycia np. bloki operacyjne, 
oddziały intensywnej opieki, gabinety 
lekarskie, stomatologiczne, kosmetyczne 
i fryzjerskie. 
 
Preparat doskonale nadaje się do mycia 
ciała i kąpieli pod prysznicem.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA 

Manisoft nalać na dłonie, rozprowadzić  
i następnie spłukać.

W przypadku mycia ciała nalać Manisoft
na wilgotną gąbkę lub rękawicę do kąpieli.
W razie kąpieli w wannie, wlać Manisoft 
przed lub po nalaniu wody.

SKŁAD WG INCI

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Lauryl
Glucoside, PEG-7 Glyceryl Cocoate,
Ammonium Sulfate, Cocamidopropyl
Betaine, Laureth-2, Propylene Glycol,
PEG-55 Propylene Glycol Oleate,
Citric Acid, Sodium Benzoate, Parfum,
CI 42051.

EUROPEJSKA NOTYFIKACJA  
PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

CPNP Ref.: 1110943  (Manisoft)
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HIGIENA RĄK
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OPIS ILOŚĆ KOD 
PRODUKTU

Butelka 500 ml 24 szt. 3087090

Butelka 1 l 12 szt. 3087050

Kanister 6 l 1 szt. 3087120

ZASTOSOWANIE 

W szpitalach, gabinetach lekarskich, domach 
opieki społecznej, dla lekarzy, pielęgniarek  
i pacjentów, dla osób o wrażliwej skórze. 

W CELU ŁATWEGO I HIGIENICZNEGO
DOZOWANIA ZALECAMY  
STOSOWANIE DOZOWNIKÓW

Dermados z wkładem plastikowym
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Dlaczego Manisoft?

Manisoft jest łagodnie działającym,  
niezawierającym mydła preparatem myjącym. 
Chroni i pielęgnuje skórę (pH 5,0), zachowując 
jej naturalny lekko kwaśny odczyn.

Dzięki dodaniu substancji nawilżającej 
i starannie dobranym substancjom 
zapachowym produkt jest chętnie stosowany 
przez użytkowników.

To preparat syntetyczny, przebadany 
dermatologicznie. 

 

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
 

\ Nawet przy częstym myciu skóra pozostaje 
gładka i delikatna.

 \ Pielęgnuje skórę i chroni ją przed 
wysychaniem. 

\ Zachowuje naturalny, lekko kwaśny odczyn 
skóry, także w przypadku częstego 
stosowania.

 

\ Posiada przyjemny zapach ze znikomą 
możliwością działania alergizującego.

 

\ Jest doskonale  tolerowany w powiązaniu 
ze środkami firmy Ecolab do dezynfekcji 
rąk na bazie alkoholu.

 

\ Starannie dobrana receptura emulsji 
gwarantuje użycie w przypadkach  
nietolerancji lub reakcji alergicznych skóry  
na produkty na bazie mydła.

 

\ Dzięki doskonałym właściwościom myjącym  
usuwa pozostałości po maściach.
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