
 Dezi to środek do dezynfekcji o działaniu  
wirusobójczym i bakteriobójczym do higienicznej 
dezynfekcji skóry i powierzchni niemających  
kontaktu z żywnością.

 Dezi zawiera jedno z najwyższych stężeń  
czystego etanolu wśród dostępnych na rynku  
preparatów do dezynfekcji – 88g/100g. Jest  
zgodny z rekomendacjami WHO.

 Dezi jest aplikowany w postaci aerozolu co  
pozwala na precyzyjną oraz wydajną aplikacje  
dokładnie pokrywając spryskiwane powierzchnie.

 Dezi zawiera glicerynę, która łagodzi  
wysuszające działanie alkoholu a kompozycja 
zapachowa nadaje przyjemny i świeży zapach.
  

 Dezi nie zawiera wody przez co bezpiecznie 
dezynfekuje urządzenia elektroniczne, ale także 
zabawki, tkaniny czy przyrządy sanitarne.

 Dezi posiada poręczne opakowanie – możemy  
go zabrać do torebki, plecaka czy auta. Jest  
niezastąpiony w domu, biurze, miejscach  
publicznych oraz podczas podróży.

 Dezi  jest dostępny w pojemności 150 i 400 ml.

 Dezi to produkt z 8% Vat.

  

DYSTRYBUTOR:  SALUS INTERNATIONAL sp. z o.o. 
ul. Pułaskiego 9, 40-273 KATOWICE, tel./faks: +48 32/ 788-55-00
e-mail: biuro@salusint.com.pl, www.salusint.com.pl

Dezi jest rekomendowany do dezynfekcji: rąk, telefonów, klamek, kluczy,  
klawiatur, zabawek, toalet. Ma również zastosowanie w dezynfekcji  
przedmiotów w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych, systemów wentylacji  
oraz  wszelkich powierzchni nie mających styczności z żywnością.

SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ

DLACZEGO DEZI JEST LEPSZE OD INNYCH PRODUKTÓW DO DEZYNFEKCJI?

Warto wiedzieć:

 Spray Dezi posiada długoterminowe dopuszczenie do obrotu w procedurze  
narodowej co oznacza że produkt został poddany badaniom, które potwierdzają  
jego skuteczność i bezpieczeństwo. Część środków do dezynfekcji dostępnych  
na rynku, posiada czasowe dopuszczenie na 180 dni.

 Spray Dezi jest sklasyfikowany w Kat.1 gr.1 produktów biobójczych stosowa-
nych do celów utrzymania higieny ludzi co oznacza, że może być stosowany na skórę  
w sposób bezpieczny. Część środków do dezynfekcji dostępnych na rynku  
nie powinna mieć kontaktu ze skórą ludzką.

 Spray Dezi zawiera odpowiedni skład: 88% alkohol, glukonian chloreheksydyny 
0,19%, gliceryna. Część innych  środków do dezynfekcji dostępnych na rynku  
to alkohol wymieszany z wodą.
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ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI W SPRAY-u


