
Profesjonale środki 
utrzymania czystości

Antybakteryjne mydło  
w płynie do rąk i ciała.

W przypadku pytań dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji  
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu należy skontaktować się i-team Polska

Opis produktu
Delikatne mydło w płynie do rąk i ciała zawierające srebro  
i miedź aXonnite®.  Doskonale nadaje się do każdego rodzaju 
skóry.  Mydło zawiera składniki pielęgnujące skórę, które nie 
naruszają jej naturalnego płaszcza ochronnego. 
Zawarte w mydle cząstki srebra działają na skórę kojąco wi-
rusobójczo i bakteriobójczo, natomiast cząstki miedzi – grzy-
bobójczo. 
Mydło to zapobiega również rozwojowi szkodliwych mikro-
organizmów w dozownikach, zwiększając bezpieczeństwo 
użytkowników.
Testowane dermatologicznie. Nie testowane na zwierzętach. 
Nie zawiera konserwantów.
Pozostałe na dłoniach w procesie mycia cząstki srebra wy-
dłużają ochronę.

Ostrzeżenia:
brak

Obszar zastosowania:
Mydło przeznaczone do codziennego mycia rąk i ciała, dla 
każdego rodzaju skóry.  Do użycia w miejscach gdzie wy-
magana jest bardzo duża czystość rąk, tj.: - w zakładach 
gastronomicznych, - przemyśle spożywczym, - kuchniach 
domowych. Silver Soap można stosować w zakładach opieki 
zdrowotnej do higienicznego mycia. W miejscach o znacz-
nym narażeniu na skażenia wirusowe, bakteryjne i grzybi-
cze, tj.: - w lokalach użyteczności publicznej, - szkołach, - 
publicznych toaletach, - bankach, - dworcach, - archiwach, 
- bibliotekach, itp.

Sposób zastosowania:
Rozprowadzić mydło na dłoniach lub ciele, w ilości wystar-
czającej do jego nawilżenia. Pozostawić mydło przez chwilę 
na czyszczonej powierzchni rąk lub ciała, następnie spłukać 
wodą. Wytrzeć do sucha. 

Składniki:  
Sodium laureth - 2 Sulfate, Cocamidopropyl betaine, PEG-75 
lanolin, Cocamide DEA, Sodium Laureth-3 Sulphate, Nano 
Silver, Nano Copper, Colorant, Citric acid, Parfum, Sodium 
chloride, Aqua. Nie zawiera konserwantów. 
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Data ważności:
Zużyć przed: data na opakowaniu
Nr serii: na opakowaniu

Wyłączny dystrybutor: 
i-team Polska Sp. z o.o. 
ul. Tyniecka 126 C,  PL 30-376 Kraków 
tel (+48) 12 268 32 18 
hello@i-teampolska.pl   www.i-teampolska.pl

Producent / Podmiot odpowiedzialny:  
Nano-Tech Polska Sp. z o.o. Sp. K., 
ul.Wenecka 12, PL 03-244 Warszawa
tel. (+48) 22 789 44 51

Silver
Soap

skala pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

pH preparatu 8,55,5

5l 
Opakowanie:
                                  kanister


