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Mycí a regenerační prostředky na ruce a tělo 
   

Prosavon - jemné krémové tekuté mýdlo s olivovým olejem (Olea 

Europaea). Obsahuje ošetřující přísady proti nadměrnému vysušování 
pokožky. Vhodný pro mytí před hygienickou a chirurgickou dezinfekcí 
rukou i pro každodenní hygienu celého těla. pH neutrální 5.5, v souladu 
s Vaší pokožkou. Neobsahuje umělá barviva ani silikonové přísady. 
Receptura splňuje nové požadavky kosmetické legislativy. Příjemná 
vůně. Dermatologicky testováno. 
Složení: Glycerin, Olivový olej 

Prosavon STANDARD - tekuté mýdlo určené i pro velmi časté mytí 

pokožky rukou. Obsahuje glycerin, který má hydratační účinek a omezuje 
vysušování pokožky. Receptura splňuje nové požadavky kosmetické 
legislativy. Je vhodné jako náhradní náplň pro doplňování dávkovačů. Jemně 
parfemováno.     Dermatologicky testováno. 
Složení: Glycerin, parfém 

ProDerm - tekutá mycí pasta s obsahem přírodního 

abraziva. Vhodná k mytí středně a silně znečištěných rukou. Účinně a snadno 
vymývá z pokožky rukou odolnou špínu. Snadno se roztírá a zanechává ruce 
jemné a příjemně provoněné. Optimální konzistence usnadňuje dávkování. Díky 
obsahu přírodních abraziv nedochází k biologickému rozkladu produktu v 
odpadních systémech, čímž je potlačena případná tvorba zápachu. 

Balmea balzám - jemný balzám na regeneraci pokožky rukou. Speciální, kvalitní balzám pro 

efektivní péči o ruce a tělo. Chrání pokožku, která je vystavována častému namáhání. Ideální 
regenerace pokožky rukou po hygienickém i chirurgickém mytí a dezinfekci rukou. 

Balmea Protec Bag - jemně parfemovaný, vydatný krém na ruce. Vhodný pro každodenní 

ošetřování pokožky rukou, především po pracovním zatížení. Určen pro normální a suchou pokožku. 
Obsahuje složky, které udržují pokožku ve výborné kondici – Lanolin, Glycerin, Panthenol a extrakt 
Aloe Barbadensis. Rychle se vstřebává. 
 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

BOC1500010 Balmea balzám: regenerační balzám na ruce, s dávkovačem 500ml 85,- 

BOC1500020 Balmea Protec Bag: regenerační balzám na ruce, do dávkovače 700ml 135,- 

 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

BOC2092110 Prosavon: mytí rukou a těla, s dávkovačem, 500ml 500ml 88,- 

BOC2092111 Prosavon: mytí rukou a těla, do dávkovače, 500ml 500ml 72,- 

BOC2092112 Prosavon: mytí rukou a těla, 1l  1 litr 97,- 

BOC2092113 Prosavon: mytí rukou a těla, 5l 5 litrů 427,- 

BOC2092130 Prosavon STANDARD: mytí rukou, s dávkovačem 500ml 35,- 

BOC2092131 Prosavon STANDARD: mytí rukou 5kg 163,- 

BOC2092144 ProDerm Tekutá pasta: mytí rukou 450g 23,- 


