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FLYTANDE TVÅLAR
HUD-och SKYDDSKRÄMER

Sida 1 Flytande Tvål Nr 20, Nr 21, Nr 22

Sida 2 Dusch-Tvål Nr 30, Nr 31
Grov-Tvål (Dusch-Tvål) Nr 15

Sida 3 Lödder-Tvål Nr 23, Nr 65

Sida 4 Hand- och Hudkrämer 

Sida 5 Hudskyddskrämer
Dispensrar till Collapsible bottles
och till Neptun bottles.

Sida 6 Övriga dispensrar och andra tillbehör.

Kontakta oss för mer information om enskilda produkter samt för prisuppgifter.

Med reservation för skrivfel.
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FLYTANDE TVÅLAR

Nr 20 SOFT V
Parfymerad handtvål. Återfettande. 
Hudskonsam genom noga utvalda tensider. 
Rosafärgad lätt viskös flytande tvål för lätt smuts. 
Hudvänlig och skonsam. Dermatologiskt testad.
Förpackningar: 750ml klar PET-flaska, 1 Lit. bag 
s.k. Neptun-bottle för dispenser samt 2 Lit. bag 
s.k. Collapsible bottle för dispenser samt 5 och
10 Lit. dunk för egen påfyllning.
Dispensrar, pumpar m.m. finns som tillbehör.
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Nr 21 ECO SAN 
Allergivänlig. Även för livsmedelsindustri.
Fri från parfym, fri från doftämnen och fri från färgämnen. 
Allergi- och hudvänlig handtvål lämpad för personer med 
känsligare hud samt för livsmedelsindustrin. Återfettar. 
Har beviljats rätt att få använda EU:s Eco-etikett 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. 

Nr 22 SANIKLIN SOFT
En mycket exklusiv tvål med ingredienser 
av extra hög kvalité. Mycket behaglig att
tvätta sig med och med en härlig doft. 
Återfettande. Hudskonsam genom noga 
utvalda tensider. 
Pärlemovit lätt viskös flytande tvål. Skonsam,
mycket behaglig och hudvänlig. Lätt löddrande. 
Dermatologiskt testad. 
Förpackningar: 750ml klar PET-flaska, 1 Lit. bag 
s.k. Neptun-bottle för dispenser samt 2 Lit. bag 
s.k. Collapsible bottle för dispenser samt 5 och
10 Lit. dunk för egen påfyllning.
Dispensrar, pumpar m.m. finns som tillbehör.



DUSCH-TVÅLAR

Nr 30 BLUE WASH
Dusch-tvål. Även för håret.
En geleaktig dusch-tvål för hela kroppen.
Även för tvätt av håret. Parfymerad.
Hudvänlig, skonsam tvål med lätt geleaktig 
konsistens. Återfettande. Orsakar ej torr hud 
och orsakar inte klåda. Lätt löddrande. 
Biologiskt nedbrytbar. Innehåller Risprotein 
som är hudskonsamt och som gör håret kambart.
Förpackningar: 750ml klar PET-flaska, 1 Lit. bag 
s.k. Neptun-bottle för dispenser samt 2 Lit. bag 
s.k. Collapsible bottle för dispenser samt 5 och 
10 Lit. dunk för egen påfyllning. 
Dispensrar, pumpar m.m. finns som tillbehör.
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Nr 15 SOFT B/RS
Grovtvål. För lite svårare smuts.
Flytande grovtvål för hela kroppen. Även för håret. 
En grön tvål, fri från lösningsmedel och utan slipmedel för lite svårare smuts. 
Med noggrant utvalda ingredienser och hudvänlig genom tillsats av Risprotein 
och Allantoin. Dermatologiskt testad. Återfettar huden och orsakar ej torr hud 
och orsakar ej klåda. Skonsam, lätt parfymerad tvål och med pH anpassat för 
huden. Kan användas över hela kroppen och även för tvätt av håret.
Förpackning: 2 Lit. plastbag s.k. Collapsible bottle avsedd för dispenser samt
5 och 10 Liters dunk för egen påfyllning.

Nr 31 OPTI WASH
Allergivänlig. Även för livsmedelsindustri.
Dusch-Gel för hela kroppen. Även för håret. Fri från parfym.
Fri från doftämnen och färgämnen. Kvalitetsgodkänd. 
Allergi- och hudvänlig. Mycket lämpad för livsmedelsindustrin. 
En 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. 
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Nr 65 SOFT SF Foam
Lödder-tvål. Citrusdoft.
Flytande handtvål som endast skall användas ihop med 
dispensrar. Tvålen omvandlas till ett lödder när den 
passerar genom dispensern och kommer ut ur dispensern
i form av ett vitt skum. Återfettande och parfymerad. 
Behaglig att tvätta sig med. Med frisk doft av citrus.
Klar ofärgad flytande tvål. Hudvänlig och skonsam tvål. 
Dermatologiskt testad. 
Förpackningar: 10 Lit. dunk för påfyllning av avsedd dispenser.
Dispensrar 320ml och 400ml finns att köpa som tillbehör.

LÖDDERTVÅL

Nr 23 FRESH FOAM 
Lödder-tvål. Frisk doft.
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. En mycket behaglig
tvål att använda. Har beviljats rätten att få använda EU:s Eco-etikett 
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. 



HAND- och HUDKRÄMER
Hand- och hudkrämer av hög kvalité. Effektiva och funktionella. Lämpade speciellt för yrkesfolk som ofta 
utsätter sin hud för stora påfrestningar. Bör användas före arbete, efter arbete, efter tvätt samt efter att 
huden utsatts för påfrestningar eller så ofta du själv vill. Lämpade för alla hudtyper. Fria från silikon. 
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Kvarlämnar inga som helst feta fingeravtryck. 
Geleaktig konsistens. Återfettar och återfuktar.
För torr och lätt irriterad hud. Med välgörande 
Bivax och Kamomill. För daglig hudvård. 
1 L Collapsible bottle för dispenser.

Återfettar, återfuktar och reparerar. Effektiv mot diverse 
hudproblem. Ser till att huden återhämtar sig efter skada, 
rodnader och irritationer. Baserad på Bisabolol och Urea 
samt Glycerin. Lättflytande kräm.  
1 L Neptun-bottle och 1 L Collapsible bottle för dispensrar.

Lättflytande kräm för hela kroppen. Absorberas snabbt 
av huden. Mjukgör och återfuktar. Innehåller Panthenol 
och Allantoin. Även för personer med hudproblem. 
Ser till att huden inte åldras lika snabbt. 1 L Flaska med
Flip-Top-kapsyl och 2 L Collapsible bottle för dispenser.

Curea Soft U
Hand- och 
hudkräm
Fri från silikon.
Parfymerad.

Kamomill K
Lindesa
Handkräm
Fri från silikon.
Parfymerad.
Fettfri.

Lotion D
Hudkräm
Fri från silikon.
Parfymerad.
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Kamomill K
Lindesa
Handkräm
Fri från silikon.
Parfymerad.
Fettfri.

Creme C
Hand-/Hudkräm
Fri från silikon.
Parfymerad.
Fetaktig kräm.

Kvarlämnar inga som helst feta fingeravtryck. Geleaktig 
konsistens. Återfettar och återfuktar. För torr och lätt 
irriterad hud. Med välgörande Bivax och Kamomill. 
För daglig hudvård. 
100ml tub med Flip-Top-kapsyl.

Mjukgör effektivt. För både normal hud och irriterad hud. 
Lämpad för hud som utsätts för stora påfrestningar, kyla 
och hårt väder. Fetaktig kräm som effektivt reparerar torr,
irriterad, ömmande och utsatt hud.
100ml tub med Flip-Top-kapsyl.



SKYDDSKRÄMER och DISPENSRAR
Hudskyddskrämer s.k. flytande handskar. 
Smörj in händer och underarmar före arbete. Skyddar huden mot uttorkning och slitage samt minimerar 
hudens upptag av skadliga ämnen. Lämpade för alla hudtyper. Fria från silikon. 
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Manu Glove
Fri från silikon.
Parfymerad.
150ml pumpflaska.

Skyddar huden vid arbete med lim, färg, olja, 
metallsmuts och andra svårt vidhäftande ämnen. 
Minimerar kroppens upptag av skadliga ämnen.
Underlättar också rengöring vid tvätt. 

Dispenser P och ECO
Till 1- och 2 Lit. Collapsible bottle.
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En hudskyddskräm som skyddar huden vid
arbete med lim, färg, lack, bets och liknande
ämnen. Underlättar också rengöring vid tvätt. 

Sansibon
Fri från silikon.
Parfymerad.
Vid arbete med färg, 
lack, lim, bets och andra 
oljelösliga ämnen.
För lackerare, målare, 
betsare m.m.
100ml tub.

En hudskyddskräm som skyddar mot vattenspädbara 
och vattenlösliga rengöringsmedel, avfettningsmedel
samt handsprit och handgel baserad på alkoholer.

Nutri Safe
Fri från silikon.
Fri från parfym.
Vid arbete med 
vattenlösliga ämnen
och vattenspädbara
rengöringsmedel.
För livsmedelsindustri.
Allergivänlig.
100ml tub.

Dispenser Manuell Neptun
Väggmodell. Till 1 Lit.

plastbag s.k. Neptun-bottle.

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.



DISPENSRAR och andra tillbehör
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Pumpar finns till flaskor
och dunkar.

Vägghållare till runda
750ml PET-flaskor. 

Dispenser Nr. 6
Bords-/väggplacering. 1 Lit.

Manuell. Till alla flytande tvålar.

Dispenser Nr. 65
Manuell. Väggmodell 400ml.

Till Lödder-Tvål Nr. 65.

Dispenser Touchless Nr. 320F
Batteri. Bordsmodell 320ml.

Till alla flytande tvålar.

Dispenser Touchless Nr. 320L
Batteri. Bordsmodell 320ml.

Till Lödder-Tvål Nr. 65.
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