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Mytí a čištění pokožky - Manisoft 
 

 

 
Manisoft 
Speciální mycí emulze s obsahem zvlhčujících a regeneračních přísad, která je určená pro pokožku 
zvláště namáhanou častým mytím a dezinfekcí. 
Výhody pro uživatele: 

 vynikající mycí účinek 
 příznivá hodnota pH 
 jemná parfemace 
 přirozený ochranný povlak pokožky trvá i v případě 

opakovaného a velmi častého mytí a dezinfekce 
Oblasti použití: 

 k mytí rukou před chirurgickou nebo hygienickou dezinfekcí 
 k mytí celého těla 
 jako koupelová přísada 
 k odstranění zbytků krémů či mastí  
 výborně se osvědčilo dávkování pomocí nástěnného 

aplikátoru DERMADOS S pro lahve 0,5 l a DERMADOS L pro 
jednolitrové lahve 

 
 
 
 
 
 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

ECO3039130 Manisoft: speciální mycí emulze s obsahem zvlhčujících a regeneračních přísad 500ml 132,- 

ECO3039200 Manisoft: speciální mycí emulze s obsahem zvlhčujících a regeneračních přísad 1 litr 202,- 

ECO3039240 Manisoft: speciální mycí emulze s obsahem zvlhčujících a regeneračních přísad 6 litrů 911,- 
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Manisoft foam 
Čisticí pěna na pokožku rukou i celého těla se speciální 
recepturou. 
Ekonomický a ekologický přínos: 
400 ml Manisoft foam = 1 litr tekutého mýdla ! ! ! 
Výhody pro uživatele: 

 vynikající mycí účinek 
 vysoce efektivní a ekonomicky výhodné použití 
 jemná a zcela unikátní parfemace – jasmín, citron, cedr a 

muškát 
 toxikologicky a dermatologicky testováno 
 šetrné k přírodě – minimalizuje odpad a šetří vodu 

Aplikační pomůckou je pákové dávkovací zařízení DERMADOS F - 
pěnový dávkovač pro lahve 400 ml. 

 
 

Katalog. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

ECO3039520 Manisoft foam: čisticí pěna na pokožku rukou i celého těla 400ml 158,- 

ECO3039540 Manisoft foam: čisticí pěna na pokožku rukou i celého těla 800ml 281,- 

 
 
 
 
Příslušenství 
 
 
 
 
 
 
 

Katalog. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

ECO010368 DERMADOS F - pěnový dávkovač pro láhev 0.4l 1ks 1.650,- 

ECO010100 DERMADOS S - nástěnný dávkovač pro láhev 0.5l 1ks 1.567,- 

ECO010102 DERMADOS L - nástěnný dávkovač pro láhev 1l 1ks 1.701,- 
 
 
 


