katalog produktów profesjonalnych

DEZYNFEKCJA
POJEMNIK DO DEZYNFEKCJI

BARBICIDE® CHUSTECZKI
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

SZKLANY, wygodny pojemnik umożliwia dezynfekcję narzędzi i akcesoriów kosmetycznych oraz
fryzjerskich. Estetyczny pojemnik z niebieskim
płynem Barbicide nadaje się do dezynfekcji
w obecności klienta.
Dożywotnia gwarancja przeciw rdzewieniu.
Zabezpieczenie antypoślizgowe.
Szkło hartowane odporne na chemikalia.
pojemność

Nasączone chusteczki do dezynfekcji to idealne
rozwiązanie w zastępstwie Barbicide Spray.
Doskonale sprawdzają się do powierzchni
wrażliwych na płyny, urządzeń elektronicznych oraz
miejsc o utrudnionym dostępie.
Rekomendowane do szkół, przedszkoli, hoteli,
branży mundurowej, salonów kosmetycznych
i fryzjerskich, spa i fitness oraz szpitali. Niszczą
bakterie, grzyby i wirusy w 3 minuty.

cena za sztukę

pojemnik duży

1100 ml

148,90 zł

pojemnik średni

750 ml

123,00 zł

pojemnik podręczny

120 m

68,90 zł

numer pozwolenia: 5525/13

cena za sztukę

100 szt.

29,50 zł

DEZYNFEKCJA RĄK I SKÓRY
Płyn dezynfekcyjny i antyseptyczny do higienicznej
dezynfekcji rąk metodą wcierania. Skuteczna ochrona przed każdym mechanizmem przenoszenia
zakażenia. Spełnia wymagania norm dla obszaru
medycznego m.in. PN-EN 1500. Zawiera nowej
generacji czwartorzędowe związki amoniowe,
60% etanol oraz aloes, który pielęgnuje skórę
i zapobiega jej wysuszaniu.
Polecany również dla alergików.

Koncentrat do dezynfekcji powierzchni, narzędzi
oraz akcesoriów w miejscach publicznych.
Skutecznie niszczy bakterie, grzyby, wirusy
otoczkowe (m.in. HCV, SARS) i bezotoczkowe
(m.in. Polio, Adeno, Noro) oraz SPORY!
Nie drażni układu oddechowego człowieka, nie
niszczy powierzchni i nie powoduje korozji.
Skuteczny w zakresie od 2,5% (nawet 80 litrów
roztworu z dużego opakowania).
pojemność

pojemność

BARBICIDE® HAND DISINFECTION

BARBICIDE®
DEZYNFEKCJA NARZĘDZI

numer pozwolenia: 7554/18

pojemnik z podajnikiem

cena za sztukę

mały

500 ml

55,90 zł

duży

2000 ml

179,90 zł

pojemność
numer pozwolenia: 6233/15

cena za sztukę

atomizer w sprayu

250 ml

34,50 zł

butelka z pompką

1000 ml

110,00 zł

BARBICIDE® SPRAY
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

CLIPPERCIDE® Aerosol Spray
DEZYNFEKCJA MASZYNEK

Gotowy do użycia płyn do dezynfekcji wszystkich
powierzchni użytkowych oraz urządzeń i akcesoriów
w miejscach publicznych m.in. salonach kosmetycznych i fryzjerskich. Potwierdzone stosowanie na
powierzchnie m. in.: akrylowe, ze stali szlachetnej,
ceramiki, tworzywa sztucznego i szkła.
Niszczy bakterie, grzyby i wirusy w 3 minuty. Świeży
zapach, nie drażni układu oddechowego człowieka.
Nie matowi i nie niszczy powierzchni.

Aerozol do dezynfekcji przedmiotów, akcesoriów
w salonach fryzjerskich, barberskich i groomerskich.
Niszczy bakterie, grzyby i drożdżaki z maszynek do
włosów, trymerów, brzytw, nożyczek i grzebieni.
Dodatkowo czyści, smaruje, chłodzi i chroni przed
korozją.

pojemność

numer pozwolenia: 4705/12

cena za sztukę

standard

1000 ml

34,50 zł

zapachowy

1000 ml

36,90 zł

uzupełnienie standard

5L

118,10 zł

uzupełnienie z zapachem

5L

134,10 zł

puszka pod ciśnieniem

pojemność

cena za sztukę

500 ml

53,80 zł

numer pozwolenia: 7723/19

Nowa Jakość Dezynfekcji

Dezynfekcja dopuszczona do obrotu przez
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
w Warszawie.

SANITYZACJA I KOSMETYKA
SHIP-SHAPE®
MYCIE POWIERZCHNI

KING TALC®
PIELĘGNACJA SKÓRY po goleniu i depilacji

Profesjonalny preparat do czyszczenia w miejscach
użyteczności publicznej m.in. restauracje, kawiarnie,
poczekalnie, salony kosmetyczne i fryzjerskie.
Usuwa trudne zabrudzenia z powierzchni lustrzanych, szklanych, chromowanych i aluminiowych, tapicerki skóropodobnej oraz wszystkich powierzchni
z tworzyw sztucznych. Pozostawia czystość bez
smug.

Kultowy, naturalny talk łagodzi podrażnienia skóry,
przeciwdziała rozwojowi bakterii po goleniu oraz
depilacji.
Absorbuje wilgoć, stąd doskonale sprawdza się
również przed depilacją.
Nadaje skórze uczucie świeżości i gładkości, pozostawia bardzo przyjemny zapach.
Przeznaczony do każdego rodzaju skóry, również
skłonnej do alergii i atopowej.

podręczny
standard
uzupełnienie

pojemność

cena za sztukę

250 ml

21,00 zł

1000 ml

36,90 zł

5L

174,00 zł

pojemność

opakowanie z sitkiem dozującym

cena za sztukę

255 g

45,00 zł

SPARKLE Koncentrat
MYCIE PODŁÓG

Płatki DY-ZOFF®
MYCIE SKÓRY PO KOLORYZACJI

Profesjonalny, wyjątkowo wydajny koncentrat do
mycia wszystkich rodzajów podłóg. Usuwa trudne
zabrudzenia z miejsc użyteczności publicznej.
Skutecznie rozpuszcza pozostałości z lakierów,
szamponów, masek, olejków i pianek do włosów.
Nie pieni się, nie pozostawia smug ani uczucia
lepkości.

Dokładny sposób usuwania farby do włosów i henny
ze skóry głowy, twarzy i dłoni.
Lniane płatki nasączone delikatnym preparatem
z Aloe Vera łagodzą podrażnienia.
Formuła czyszcząca nie zawiera amoniaku, płatki nie
wysuszają skóry zapewniając komfort po koloryzacji.
Skutecznie usuwają bardzo ciemne plamy bez
konieczności silnego pocierania.

butelka

koncentrat: 40 ml na 10L wody

pojemność

cena za sztukę

1000 ml

48,00 zł

DRAIN FREE
UDRAŻNIANIE ODPŁYWÓW
Udrażnia odpływy, rozpuszcza włosy, usuwa pozostałości szamponów i odżywek.
Nie zawiera chloru. Nie uszkadza rur i przewodów.
Doskonały do stosowania w obecności klienta.
Profesjonalna, bezzapachowa formuła dla salonów,
gabinetów i klubów fitness.

butelka
z bezpiecznym zamknięciem

pojemność

cena za sztukę

1000 ml

73,80 zł

Wszystkie podane ceny wyrażone w PLN,
zawierają podatek VAT (brutto) i są cenami
sugerowanymi przez dystrybutora wyłącznie
dla profesjonalnego użytkownika.

www.barbicide.pl

pojemność

zakręcany pojemniczek

80 płatków

cena za sztukę

33,30 zł

BARBICIDE® – Certyfikowana Jakość Dezynfekcji z myślą o profesjonalistach.
Produkty Barbicide to gwarancja profesjonalnej higieny i dezynfekcji powierzchni, narzędzi i akcesoriów w gabinetach
kosmetycznych oraz medycyny estetycznej, salonach fryzjerskich, masażu, tatuażu, salonach manicure, pedicure oraz
w miejscach użyteczności publicznej: hotele, ośrodki Spa i fitness, szkoły, przedszkola, komisariaty policji, jednostki
karne, wojskowe oraz placówki gastronomiczne, zakłady przetwórstwa spożywczego.
Najnowsze technologie i opatentowane rozwiązania gwarantujące skuteczną i szybką, a zarazem bezpieczną dla
użytkowników dezynfekcję na medycznym poziomie.
Bezpieczeństwo dla zdrowia – preparaty bez aldehydów i fenoli, nie wywołują reakcji alergicznych i podrażnień.
Ochrona narzędzi i akcesoriów – specjalna formuła przeciw rdzewieniu.
Amerykańska marka Barbicide® ponad 70 lat jest światowym liderem na rynku dezynfekcji profesjonalnej.
Stosując produkty BARBICIDE przekazujecie swoim Klientom, jak ważne jest dla Was bezpieczeństwo i higiena.

twój dostawca

www.barbicide.pl
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karty charakterystyki dostępne na stronie: www.barbicide.pl/karty-charakterystyki

