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DEB Foamer 
 

Luxusní tekuté mýdlo na ruce 
ve formě pěny 

 

Tekutá mýdla DEB ve formě instantní pěny 
snižují spotřebu mýdla o více než 50% a 

spotřebu vody až o 46%. To znamená, že Vám 
nabízíme luxusní mycí prostředek s náklady 

srovnatelnými s obyčejným tekutým mýdlem. 
 

 

 
RYSY & VÝHODY & POUŽITÍ 

   Instantní pěna: Okamžitě vytváří pěnu, 
která zajišťuje dokonalé pokrytí kůže a 
snadno se smývá. Nezanechává zbytky na 
pokožce ani v umyvadle. 

   Vylepšená receptura: Svěží vůně příjemná 
ženám i mužům. Pěna, která působí jako kondicionér 
pro pokožku, zanechává ji hedvábně hladkou. 
Obsahuje glycerin. 

   Použití: Ideální pro použití na veškerých 
toaletách, v kancelářích a veřejných 
budovách.  

   Použití: Naneste jednu dávku na suchou nebo 
vlhkou pokožku. Dobře rozemněte a spláchněte 
vodou. Ruce dobře osušte.  

   Hospodárnost: Více než 2000 dávek 
z jedné patrony! Při nanášení pěny na 
suchou pokožku můžete ušetřit až 46% vody 
oproti tekutým mýdlům! (Výsledek zprávy „How a 
simple change in the washroom can significantly reduce water 
consumption and associated costs“ Durant en McKay, 2011) 

   Hygieničnost: Ultrazvukově uzavřená patrona 
zajišťuje ochranu produktu před mikroorganismy a 
prachem. Unikátní patentované čerpadlo zajišťuje, že 
při běžném použití se do patrony nedostává žádný 
vzduch. Minimalizuje se tak riziko znečištění zvenčí. 

   Dermatologicky testováno: 48hodinový 
single patch test. Přípravek nedráždí 
pokožku. 

   Žádné plýtvání: Patrona se při používání skládá 
(dovnitř se nedostává vzduch) a umožňuje tak 
optimální využití obsahu. 

   Toxikologicky testováno: Receptura je 
toxikologicky testována a je schválena jako 
bezpečná.  

 

 

Datum výroby je uvedeno na obalu pětimístným kódem ve formátu ABCDE, kde ABC je den v roce od začátku roku, kdy byl přípravek 
vyroben, DE informuje o roce výroby (např. 03012 znamená 30. den roku 2012, tedy 30. ledna 2012).  
Minimální trvanlivost přípravku je 30 měsíců od data výroby. 
 

Balení Obj.č. Dávkovač 
6 x 1 litr D20601 nebo ORG1L (označení DEB Original Foam Wash) Dávkovače pro 1 l patrony Proline 

 

Evropský patent č. 0703831/0984715 


