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WIPES

Voel je schoon en fris… 

op ieder moment van de dag!
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                                                               Parfum / Parfumvrij
Aantal doekjes per verpakking:             32                               
Aantal verpakkingen per doos:              30                               
Aantal dozen per pallet:                         63                               
Aantal verpakkingen per pallet:             1.890                          
                                                               

TENCEL®

De Swash® Refreshing Wipes worden onder andere gemaakt van de houtvezel TENCEL®. Deze
natuurlijke vezel kenmerkt zich door haar zuiverheid, zachtheid en absorberend vermogen.
TENCEL® wordt zeer milieuvriendelijk geproduceerd. Het innovatieve productieproces recyclet
zowel energie als water en belast het milieu zo min mogelijk.
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PARFUM EN PARFUMVRIJ
De pakketjes Swash® Refreshing Wipes zijn verpakt per 32 stuks en zijn verkrijgbaar met en zonder
parfum. De geparfumeerde lotion heeft een aangename en frisse geur. De ongeparfumeerde lotion
heeft een neutrale geur en is hypoallergeen. 

HERSLUITBAAR LABEL
De verpakking heeft een hersluitbaar label om uitdroging van de doekjes te voorkomen. Het label
bevat speciale afneembare belijming zodat het label meermaals opengemaakt en dicht gekleefd 
kan worden op de verpakking. 

Daarnaast zijn de doekjes zo gevouwen dat ze één voor één uit de verpakking kunnen worden
gehaald. Dit voorkomt dat de doekjes niet onnodig bevuild worden voor gebruik.

SWASH® REFRESHING WIPES
De Swash® Refreshing Wipes zijn zachte, vochtige doekjes speciaal ontwikkeld voor een tussentijdse
opfrissing. De doekjes zijn zeer geschikt voor ieder huidtype en bieden op ieder moment van de
dag een milde reiniging.  

HUIDVRIENDELIJK
De huidvriendelijke lotion bevat verzorgende ingrediënten zoals vitamine E en glycerine die de
huid niet alleen zacht laten aanvoelen, maar ook hydrateert waardoor de vochtbalans op peil wordt
gehouden. Daarnaast zijn de Swash® Refreshing Wipes pH-huidneutraal om de natuurlijke
zuurgraad van de huid in evenwicht te houden. De doekjes zijn dermatologisch getest en bevatten
geen zeep, latex, alcohol en kleurstoffen.  

SCHOON EN FRIS 
Een schoon en fris gevoel is een basisbehoefte van iedereen. Daarom is het prettig om je handen,
gezicht en andere lichaamsdelen op ieder gewenst moment van de dag op te kunnen frissen. De
Swash® Refreshing Wipes is een gebruiksvriendelijk product dat voor meerdere doeleinden ge-
bruikt kan worden, bijvoorbeeld: 

- voor en na het eten; - voor het slapen gaan;
- voorafgaande aan een activiteit; - op een warme zomerdag. 

VERKLEINT DE KANS OP DE VERSPREIDING VAN INFECTIEZIEKTEN
Een effectieve handhygiëne binnen de gezondheidszorg wordt alom erkend als een van de
belangrijkste maatregelen om de verspreiding van gezondheidszorg gerelateerde infecties te
voorkomen1-3. Bijvoorbeeld de verspreiding van bacteriën en virussen zoals MRSA, VRE, Influenza
en het Norovirus4-7. De Swash® Refreshing Wipes ondersteunen een goede handhygiëne en dragen
bij aan het voorkomen en indammen van uitbraken. 


