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Krémy na ruce 
 

Kalyp D-panthenol - jemný krém na ruce s delikátní vůní. Je určen pro 
denní ošetření namáhané pokožky rukou. Obsahuje D-Panthenol, který 
má mírně chladivý zklidňující účinek na kůži, hydratuje a zvláčňuje, lehce 
se vstřebává do pokožky. 

Kalyp propolis - jemný krém na ruce s delikátní vůní a s antibakteriální 
přísadou. Je určen pro denní ošetření namáhané pokožky rukou. 
Obsahuje přírodní propolis, působí příznivě pro hojení drobných 
poranění a napomáhá ke zklidnění podrážděné pokožky.         

Kalyp měsíček - jemný krém na ruce s delikátní květinovou vůní. Je 
určen pro denní ošetření namáhané pokožky rukou. Obsahuje výtažek z 
měsíčku lékařského, který je velmi ceněný pro své dezinfekční, 
antibiotické a antiseptické účinky. Díky vysokému obsahu účinných látek 
(fytoncidů a rostlinných antibiotik) úspěšně napomáhá zklidnění 
podrážděné pokožky. 

Kalyp levandule - jemný krém na ruce s delikátní květinovou vůní a s 
antibakteriální přísadou. Je určen pro denní ošetření namáhané pokožky 
rukou. Obsahuje levandulovou silici, která má ochranný účinek při 
aplikaci na kůži. Látky obsažené v levanduli ochraňují kůži před přílišným 
rozmnožením škodlivých mikroorganismů. 

Kalyp oliva - jemný krém na ruce s delikátní vůní a s antibakteriální 
přísadou. Je určen pro denní ošetření namáhané pokožky rukou. 
Obsahuje olej z olivovníku evropského, který je známý svými hojivými a 
regeneračními účinky na pokožku.     
          

Katalogové číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

81100101 Kalyp D-panthenol: krém na ruce s D-panthenolem, 100ml bal(5ks) 67,- 

81100201 Kalyp propolis: krém na ruce, antibakteriální, 100ml bal(5ks) 68,- 

81100301 Kalyp měsíček: krém na ruce, regenerační, 100ml bal(5ks) 70,- 

81100901 Kalyp levandule: krém na ruce, antibakteriální, 100ml bal(5ks) 71,- 

81100801 Kalyp oliva: krém na ruce, antibakteriální, 100ml bal(5ks) 73,- 

 

 

Indulona červená - dezinfekční krém na ruce 

Indulona modrá - univerzální krém na ruce 

Indulona žlutá - krém na ruce s měsíčkem 

 

 

Katalogové číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

90210702 Indulona: červená, dezinfekční, 100ml 1ks 42,- 

90210701 Indulona: modrá univerzální, 100ml 1ks 41,- 

90210703 Indulona: žlutá, s měsíčkem, 100ml 1ks 44,- 


