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VÍZ NÉLKÜL ELPUSZTÍTJA
A BAKTÉRIUMOK 99,9%-ÁT!
A fertôzô betegségek 80 százaléka
közvetlen érintkezés útján terjed.
Ennek megakadályozására a leghatékonyabb eszköz a kézmosás.
Azonban nem mindig áll rendelkezésre folyóvíz és szappan.
Azonnali megoldást a WaterJel
kézfertôtlenítô jelent!
A WaterJel Hand Sanitizer
olyan sterlilizáló hatású készítmény,
amely a kézen található baktériumok
99,9%-át elpusztítja, és hosszú ideig
megakadályozza, hogy azok újra megtelepedjenek a bôrön.
Az antiszeptikus zselé E vitamint
és Aloé Verát tartalmaz, így a kéz
garantáltan ápolt marad napi többszöri használat esetén is.

A tömegközlekedési eszközöket használók fokozottan ki
vannak téve vírusos légúti- és bélfertôzések veszélyének.
Ilyen helyeken indokolt a kesztyû és szájmaszk viselete,
illetve a közlekedést követô Hand Sanitizerrel történô kéztisztítás megelôzheti a betegség továbbterjedését.

A mindennapokban számos szennyezett felülettel érintkezik kezünk. Egy öntudatlan érintéssel a kórokozók bejutnak a szervezetbe, ahol fertôzéses megbetegedést
okozhatnak. A téli idôszakban a szervezet védekezôképessége gyengül, és már egy hosszabb ideig tartó bevásárlás
is elég ahhoz, hogy benáthásodjunk. Hand Sanitizer
használatával megelôzhetô a megbetegedés.

Étkezés elôtt és mellékhelység használata után kötelezô
kezet mosni. Étterem, iskola, iroda, kórház – néhány helyszín, ahol a nagy szennyezettség és fertôzésveszély miatt
érdemes odafigyelni a személyes higiéniára.
Ha nincs nálunk Hand Sanitizer, a csapot és a kilincset
is csak papírral fogjuk meg!

Használati útmutató:
Számos szabadidôs tevékenység (pl. kutyasétáltatás,
autószerelés, túrázás) fokozott kéz-szennyezôdéssel jár.
Ilyenkor a Hand Sanitizer nemcsak helyettesíti a szappannal történô kézmosást, hanem huzamosabb ideig
megfelelô védelmet biztosít a baktériumok újratelepedése ellen is.

Nyomjon kis mennyiségû Hand Sanitizert a kezébe és
mintha kezet mosna, egyenletesen oszlassa el a kézfejen
és az ujjak között. Hagyja, hogy pár másodperc alatt a gélt
beszívja a bôre, ne itassa fel törülközôvel.
A kézfertôtlenítô E vitamint és Aloe Vera kivonatot
tartalmaz, így nem csak tisztítja, hanem ápolja is bôrét.

