
GEL DE MANS

PL042-B LEP NACARADO MANZANA

PL041-A SANIGEL GEL NETEJAMANS GERMICIDA

PL041-B ORANGE GEL DE MANS DESENGREIXANT

PLS030 ADHARA® MANS

PLS049 ADHARA® PRÈSSEC

PLS059 DERMIBAC

PLS1000 ADHARA FOAM

PL301 CARGA AUTOFOAM SABÓ HIDRATANT 2750 DOSIS

PLS054 MECAPASTA ABR

PL152 STAR

DISPENSADORS SABÓ DE MANS

CO001 DOSIFICADOR SABÓ ABS BLANC

CO002-A DOSIFICADOR SABÓ ARES BLANC

CO0118 DOSIFICADOR SABÓ INOX HORIZONTAL 1 LITRE

CO112 DOSIFICADOR SABÓ INOX VERTICAL 1 LITRE

Crema desengreixant  tipus cosmètica amb microgranuls. Útil pel rentat de 
mans en tallers mecànics i impremtes. Efecte suavizant i cicatrizant.
Cub de10 Qgs.

Neteja mans  amb agradable perfum i ph neutre.Producte per la neteja  i  cura 
de la pell, deixant un agradable aroma.Espuma estable i cremosa.Proporciona 
una neteja profunda.
Envàs de 5 litres. 

Gel de mans antisÈptic dermoprotector pel rentat higiènic de les mans i 
avanbraços. pH 5,5
Envàs de 5 litres. 

Gel de mans desengreixant. No incorpora disolvents. Suavitza, hidrata i elimina 
la brutícia eficazment. Útil pel seu us en tallers i industries.
Envàs de 5 litres. Caixes 4 unitats 5L

Perfum afruitat cosmètic.
Gel  cosmètic dermoprotector pel rentat de mans.
Envàs de 5 litres.Caixes 4 unitats 5L.

Adhara® préssec és un gel cosmètic dermoprotector pel rentat del cos i el
cabell, amb Ph neutre. Neteja suau i delicadament, proporcionant un alt nivell 
d'higiène amb un delicat perfum a préssec . 
Envàs de 5 litres.Caixes 4 unitats 5L.

Producte per la desinfecció higiènica, alimentària i prequirúgica de les mans, per 
frotació. Cal esblandir.
Aplicar en la pell sana i seca.
Envàs de 5 litres.Caixes 4 unitats 5L

Pasta desengreixant de mans ideal per la seva neteja, cura i conservació. Neteja 
fácilment tota mena de greixos i olis incrustats en l'epidèrmis de les mans. No 
danya la pell, deixant posteriormente un efecte suaviztant. No reseca i te un 
gran rendiment.Pasta desengreixant de mans per a mecànics amb
microesferes.
Cubo de10 Qgs.

Espuma cosmètica dermoprotectora pel rentat de mans amb el Ph neutre. 
Caixes de 6 bosses de 800 ml.

Especialment formulat pel rentat de mans frecuent. La seva fórmula espumosa, 
densa i concentrada, de gran qualitat, està enriquida amb acondicionadors que 
suaviztan i hidratan la pell.


