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FLYTANDE HAND- OCH ANSIKTSTVÅL

Nr 20 SOFT ROSE
Parfymerad handtvål. Återfettande.
Hudskonsam genom noga utvalda tensider. 
Rosafärgad lätt viskös flytande tvål. Hudvänlig och skonsam.
Dermatologiskt testad. Lämpad för toaletter, grovkök m.m. 
Förpackningar: 750ml klar PET-flaska, 1 Lit. plastbag s.k. 
Neptun-bottle för dispenser samt 10 Lit. dunk för egen 
påfyllning av andra kärl efter behov. 
Dispenser, pumpar, vägghållare och tomflaskor finns att 
köpa separat som tillbehör.
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Nr 21 ECO SAN 
Allergivänlig. För livsmedelsindustri.
Fri från parfym, fri från doftämnen och fri från färgämnen. 
Allergi- och hudvänlig handtvål lämpad för livsmedelsindustrin. 
Återfettar. Har beviljats rätt att få använda EU:s Ecolabel för
bra miljöval.
Färglös lätt flytande tvål. Dermatologiskt testad. Biologiskt nedbrytbar.
Innehar också Tysklands symbol (Blauer Engel) för bra miljöval.
Förpackning: 1-Lit. plastbag s.k. Neptun-bottle avsedd för manuell eller
touchless väggdispenser. Även bordsdispenser till touchless variant. 
Dispensrar köpes separat.

Nr 22 SOFT CRYSTAL
Parfymerad flytande handtvål med härlig doft.
Mycket behaglig att tvätta sig med. Återfettande. 
Hudskonsam genom noga utvalda tensider. 
Pärlemovit lätt viskös flytande tvål. Mycket behaglig tvål. 
Hudvänlig. Skonsam. Lätt löddrande. Dermatologiskt testad. 
Lämpad för toaletter, grovkök m.m. 
Förpackningar: 750ml klar PET-flaska, 1 Lit. plastbag s.k. 
Neptun-bottle för dispenser samt 10 Lit. dunk för egen 
påfyllning av andra kärl efter behov. Dispenser, pumpar, 
vägghållare och tomflaskor finns att köpa som tillbehör.

Nr 23 FRESH FOAM 
Lödder-tvål. Skum.
Flytande handtvål som endast skall användas ihop med manuell eller touchless 
dispenser. Tvålen omvandlas till ett lödder när den passerar genom dispensern 
och kommer ut ur dispensern i form av ett vitt skum. Återfettande och lätt 
parfymerad. Har beviljats rätten att få använda EU:s Ecolabel för bra miljöval.
Blå lätt flytande tvål. Dermatologiskt testad. Biologiskt nedbrytbar.
Förpackning: 1-Lit. plastbag s.k. Neptun-bottle avsedd för manuell eller
touchless väggdispenser. Även bordsdispenser till touchless variant. 
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DUSCH-TVÅL ÄVEN HÅRET

Nr 30 SOFT BLUE 
En geleaktig dusch-tvål för hela kroppen.
Även för tvätt av håret.
Parfymerad med frisk doft och klarblå färg. 
Hudvänlig och skonsam tvål med en lätt geleaktig konsistens. 
Dermatologiskt testad. Återfettande. Orsakar ej torr hud och orsakar 
inte klåda. Lätt löddrande effekt. Biologiskt nedbrytbar. Innehåller 
Risprotein som är hudskonsamt och som gör håret kambart.
Förpackningar: 750ml klar PET-flaska, 1 Lit. plastbag s.k. Neptun-bottle 
för dispenser samt 10 Lit. dunk för egen påfyllning efter behov. 
Dispenser, pumpar, vägghållare och tomflaskor finns som tillbehör.

Nr 31 OPTI WASH
Allergivänlig. För livsmedelsindustri.
Dusch-Gel för hela kroppen. Även för håret. Fri från parfym, 
doftämnen och färgämnen. Kvalitetsgodkänd. Allergi- och hudvänlig. 
Mycket lämpad för livsmedelsindustrin. 
En färglös duschgel med geleaktig konsistens. Dermatologiskt testad. Återfettar 
huden och orsakar ej torr hud och orsakar ej klåda. Skonsam, behaglig och lätt 
löddrande. Kan användas över hela kroppen och även i håret. Innehåller Risprotein 
som är hudskonsamt och som gör håret kambart.
Förpackning: 1-Lit. plastbag s.k. Neptun-bottle avsedd för manuell
eller touchless dispenser. Dispensrar köpes separat.

Nr 32 SOFT CLEAR  
En geleaktig dusch-tvål för hela kroppen. 
Även för tvätt av håret. 
Klar ofärgad och lätt parfymerad. 
Hudvänlig, skonsam tvål med lätt geleaktig konsistens. 
Dermatologiskt testad. Innehåller Allantoin som är särskilt 
bra för huden. Återfettar och orsakar ej torr hud och orsakar
inte klåda. Biologiskt nedbrytbar. Innehåller Risprotein som 
gör håret kambart. 
Förpackningar: 750ml klar PET-flaska, 1 Lit. plastbag s.k. 
Neptun-bottle för dispenser samt 10 Lit. dunk för egen 
påfyllning efter behov. Dispenser, pumpar, vägghållare
och tomflaskor finns att köpa separat som tillbehör.
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ALLROUND-TVÅL FÖR HELA KROPPEN

Nr 35 SOFT WASH Aprikos
En flytande allround tvål för hela kroppen. 
Parfymerad med frisk doft av aprikos. 
Hudvänlig, skonsam tvål med en lätt geleaktig konsistens.
Dermatologiskt testad. Återfettande. Orsakar normalt sett
inte torr hud och klåda. Lätt löddrande effekt. 
Förpackningar: 750ml klar PET-flaska samt 10 Lit. dunk.
Pumpar, vägghållare, dispenser och tomflaskor finns att 
köpa som tillbehör.

Nr 45 SOFT WASH Äpple
En flytande allround tvål för hela kroppen. 
Parfymerad med frisk doft av äpple. 
Hudvänlig, skonsam tvål med en lätt geleaktig konsistens.
Dermatologiskt testad. Återfettande. Orsakar normalt sett
inte torr hud och klåda. Lätt löddrande effekt. 
Förpackningar: 750ml klar PET-flaska samt 10 Lit. dunk.
Pumpar, vägghållare, dispenser och tomflaskor finns att 
köpa som tillbehör.

Nr 55 SOFT WASH Citrus
En flytande allround tvål för hela kroppen. 
Parfymerad med frisk doft av citrus. 
Hudvänlig, skonsam tvål med en lätt geleaktig konsistens.
Dermatologiskt testad. Återfettande. Orsakar normalt sett
inte torr hud och klåda. Lätt löddrande effekt. 
Förpackningar: 750ml klar PET-flaska samt 10 Lit. dunk.
Pumpar, vägghållare, dispenser och tomflaskor finns att 
köpa som tillbehör.

Nr 65 SOFT SOAP FOAM Citrus
Lödder-tvål. kum.
Flytande handtvål som endast skall användas ihop med 
manuell dispenser 400ml eller 900ml. Tvålen omvandlas 
till ett lödder när den passerar genom dispensern och 
kommer ut ur dispensern i form av ett vitt skum. 
Återfettande och parfymerad. Med frisk doft av citrus.
Klar ofärgad flytande tvål. Hudvänlig och skonsam tvål. 
Dermatologiskt testad. 
Förpackningar: 10 Lit. dunk för påfyllning av avsedd dispenser.
Dispenser 400ml och 900ml finns att köpa som tillbehör.
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Dispenser Manuell Neptun
Väggmodell till 1 Lit.

plastbag s.k. Neptun-bottle.

Pumpar finns till alla flaskor.Vägghållare till runda
750ml PET-flaskor. 

Olika typer av tomma flaskor finns också att köpa som tillbehör för den som själv vill fylla över från 10 Liters dunk.
Det är både billigare och miljövänligare att köpa 10 Liter och sedan själv fylla på behållare vid behov.

Dispenser Nr. 6 bords- eller 
väggplacering. För påfyllning av 
flytande tvål från 10 Lit. dunk. 

Dispenser Nr. 65 Manuell
Väggmodell 400ml till
Lödder-Tvål Nr. 65.

Dispenser Touchless Neptun
Batteri väggmodell till 1 Lit. 
plastbag s.k. Neptun-bottle.

Dispenser E-Touch Neptun
Batteri med bordsstativ till 1 Lit. 

plastbag s.k. Neptun-bottle.

Dispenser Touchless Nr. 320F
Batteri bordsmodell 320ml till

Lödder-Tvål Nr. 65.

Dispenser Touchless Nr. 320L
Batteri bordsmodell 320ml till

alla Flytande Tvålar.
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