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Helaas houdt het Corona virus de gemoederen druk bezig. Met name in de Zorgbranche is dit in toenemende
mate een probleem.
Onderstaand bieden wij u de mogelijkheid om de effecten van het Corona virus - binnen de zorginstellingen enigszins te beperken.
Alle beetjes helpen.
Algemeen:
Virussen, zoals het Corona, zijn al vervelend genoeg. Daarentegen worden virussen ook nog eens beschermd
door een laagje vet.
Door het gebruik van onze producten, wordt het beschermend vetlaagje van het virus afgebroken.
Let wel, het is geen geneesmiddel tegen het Corona virus, maar zal de schade beperken.
Wij bieden momenteel 2 producten aan die deze effecten op het Corona virus hebben.
Prijs voor levering van onderstaande producten:

- EcoProx:

à € 75,00 per Wettask emmer, incl. rol tissues + EcoProx.
(Afm. Wettask emmer: LxBxH=23,5 x 22 x 22 cm)
(navul-pakket à € 50,00 (bestaande uit rol tissues + EcoProx))
Biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel en beschikt over een toelatingsnummer voor Nederland.
EcoProx is bestemd voor de gecombineerde reiniging en desinfecteren van vloeren, wanden, apparatuur en
gebruiksvoorwerpen.
Vanwege deze eigenschappen uitstekend toe te passen in de zorgsector.
1. penetreert zelfs in de kleinste haarscheurtjes;
2. is volledig biologisch afbreekbaar;
3. is niet corrosief en niet brandbaar;
4. reinigt én desinfecteert en is dus zeer kostenbesparend;
5. heeft een neutrale geur en bleekt niet;
6. is het veilige alternatief voor alle zwaar milieu belastende desinfectanten.

- EcoDes:

à € 19,95 per liter (min. afname doos van 12 stuks à 1 liter)
EcoDes reinigt op hygiënische wijze de handen.
EcoDes is veilig voor de huid, door de toevoeging van lanoline en is volkomen ecologisch verantwoord.
EcoDes verwijdert de meest voorkomende vervuilingen in de keuken.
1. Vervuilingen vormen een bron van micro-organismen die kunnen worden overgebracht op bijv.
levensmiddelen;
2. Conventionele handzepen met oplosmiddelen zoals alcohol veroorzaken kloven en wondjes;
3. Vervuilingen kunnen huidziektes en besmettingen veroorzaken;
4. Conventionele handcleaners met oplosmiddelen ontvetten de huid op een agressieve manier;
5. Slechte handreinigers laten vuil en productresten achter, wat onhygiënische situaties veroorzaakt;
6. Vaak zijn twee producten nodig om voldoende hygiëne te realiseren;
7. Veel handreinigers beschadigen juist de huid in plaats van dat zij deze verzorgen.
Nota Bene:
Vanwege het Corona virus, is de voorraad beperkt. Alle genoemde prijzen zijn ex BTW en reis- of
verzendkosten.
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft inzake bovenstaand, dan verzoeken wij u contact met ons op te
nemen. U kunt uw vragen ook stellen via onze “contact” pagina op onze website.
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