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BIOSAFE DERMAL S.1  
BIOSAFE-HYGIENE HANDGEL  
  
Beschrijving:   
BIOSAFE DERMAL S.1 is een alcoholvrije, zeer effectieve en natuurlijke bio-hygiene handgel voor gebruik op plaatsen 
waar optimale handhygiëne gewenst of noodzakelijk is. BIOSAFE DERMAL S.1 wordt geproduceerd onder 
Cradle2Cradle Gold certified richtlijnen.  
  
Eigenschappen:  
BIOSAFE DERMAL S.1 is een effectieve hygiënische gel die zorgt voor een optimaal schoon resultaat zonder de huid te 
belasten. De 100% natuurlijke grondstoffen zijn in onafhankelijke laboratoria uitgebreid onderzocht en getest op, on-
der andere, meer dan 170 individuele pathogene schimmels, bacteriën, gisten en virussen, zoals H1N1, Mycobacte-
rium tuberculose, influenza etc. De resultaten van deze onderzoeken zijn op aanvraag beschikbaar. Door BIOSAFE 
DERMAL S.1 regelmatig te gebruiken beperkt u het risico op handcontaminatie met een breed scala aan ongewenste 
stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. BIOSAFE DERMAL S.1 is 100% natuurlijk en veilig voor het mi-
lieu, het bevat uitsluitend veilige componenten en het is mild voor de huid. Vanwege de toegevoegde huidverzor-
gende ingrediënten voorkomt het droge handen en is het zeer geschikt voor frequent gebruik.   
    
Gebruiksinstructie:  
Hevig vervuilde handen vooraf wassen. Breng een passende dosering BIOSAFE DERMAL S.1 op de droge handen en 
wrijf voor optimale hygiëne gedurende maximaal 40 sec. in. De handen niet afspoelen maar aan de lucht laten dro-
gen   
  
Voordelen:  
• Optimale hygiëne en eenvoudig in gebruik 
• Huidmild, veilig en regelmatig toepasbaar 
• Onafhankelijk getest op meer dan 170 ziekteverwekkende schimmels, bacteriën, gisten en virussen 
• 100% biologische afbreekbaarheid, volledig readily biodegradable  
• Alleen hernieuwbare grondstoffen (geen petroleum-based grondstoffen) 
• Alleen veilige grondstoffen en componenten 
• Uitsluitend natuurlijke vul- en geurstoffen  

  
Innovatieve duurzame technologie:   
BIOSAFE DERMAL S.1 is gebaseerd op innovatieve moleculaire technologie. Al onze producten worden ontwikkeld 
conform de strenge richtlijnen van het HYGENIQ duurzaamheidsmanifest. Kijk op https://professional.hy-
geniq.com/duurzaamheidsmanifest/ voor meer informatie.  
  
Verpakking:  
HYGENIQ gebruikt voor haar producten duurzame verpakkingsmaterialen zoals Plantbased Bio-PE en Post Consumer 
Recycled PET. Kijk voor meer informatie op https://professional.hygeniq.com/over-ons/verpakkingen/ 

• 24 x 90 ml. Bio-PE Tube / Art.code:  
• 12 x 200 ml. Evospray met geldispenser/ Art.code:   

Technische informatie:  
• Kleurloze opake vloeistof  
• pH in concentraat: ca. 5,5 
 
Ingrediënten:  
Aqua, Hydroxypropyl Guar, Citrus Grandis Extract, Glycerin, Ascorbic Acid, Natural fragrance, Glucose 
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