
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baktolin® pure 
Standarta mazgāšanas losjons biežai roku mazgāšanai 
 

Bez smaržas, kr āsas 
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Roku mazg āšana  
 



 

Produkta īpaš ības 
 
� Nesatur smaržvielas, krāsvielas 
� Ādai draudzīgs pH –ap 5,5 
� Nesatur sārmainas ziepes 
� Modernas, vieglas virsmaktīvās vielas 
� Patīkama, maiga mazgāšana 
 
Raksturojums 
 
Baktolin® pure ir ādai draudzīga pH 
vērtība, kas kombinācijā ar maigas 
iedarbības virsmaktīvām vielām 
nodrošina saudzīgu mazgāšanu un ādas 
dabīgās skābās aizsargbarjeras 
saglabāšanu. Nesatur smaržvielas, 
krāsvielas. 
 
Sastāvs 
 
Ūdens, natrija lauretsulfāts, natrija 
hlorīds, PEG-7, glicerīna kokoāts, 
kokamidopropibetaīns, glicerīns, 
lauretsulfosukcināta dinātrija sāls, nātrija 
benzoāts, PEG-120, metilglikozes 
dioleāts, nātrija citrāts 
 
 

Norādījumi par lietošanu  
 
Roku mazg āšana ir efekt īva,  
Roku dezinfekcija ir p ārāka. 
Ta sir labi zināms, ka bieža roku 
mazgāšana iznīcina ādas dabīgās 
aizsargbarjeras skābo apvalku.  
Tātad, rokas ir jāmazgā tikai tad, kad tās 
ir acīmredzami netīras. Piemēram 
situācijas, kas prasa roku mazgāšanu – 
notraipījumi ar asinīm un citiem ķermeņa 
šķidrumiem, piesārņojums ar sporu 
veidojošām baktērijām, pēc tualetes 
lietošanas.   
Produkts nodrošina ādai draudzīgu 
tīrīšanu un aizsargā ādu pateicoties 
barojošām vielām. 
Baktolin® pure ieteicams arī stresa un 
jutīgai ādai. 
 
Pielietojuma sf ēras: 
 
� Klīnikas,ārstu prakses 
� Aprūpes iestādes, aprūpe mājas 

apstākļos 
� Rūpniecībā, laboratorijās 
� Virtuvēs 
Lietojams visiem ķermaņa mazgāšanas 

veidiem, lietojams dušā un gadījmos, 
kad  ir pastiprināta jutība pret ziepēm. 

 
Norādījumi: 
 
Roku mazgāšanai no pudeles ar dozatora 
palīdzību paņem 2-3 ml līdzekļa un 
uzputo kopā ar ūdeni. Rokas rūpīgi 
noskalo un kārtīgi nosusina. 
 
 
 

Stabilt āte 
 
� Pēc atvēršanas: 12 mēneši 
 
iepakojums 
 
500 ml pudele, 1000 ml pudele,  
5 litru  kanna 
 
Piezīme:Par mūsu produktiem sniegtos ieteikumus 
pamato zinātnisko pētījumu rezultāti un tie ir sniegti 
labticīgi. Mūsu ieteikumi nav saistoši un tir neietver 
garantijas. Tie neizslēdz paša uzņēmuma veiktas 
pārbaudes attiecībā uz paredzētajiem lietošanas 
mērķiem un procesiem. Sakarā ar minēto mēs 
nevaram uzņemties nekādu atbildību. Tas atbilst 
mūsu vispārējiem pārdošanas un piegādes 
nosacījumie. 
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Supported by comprehensive proofs of efficacy and scientific-based research and development,  
our hygiene and disinfection products ensure best possible quality. 
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