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Medisept – producent profesjonalnych produktów do utrzymania higieny i dezynfekcji  

wchodzi na rynek konsumencki 

 

Medisept, polski lider w zakresie profesjonalnych produktów do dezynfekcji, rozszerza swoją 

ofertę o linię konsumencką. Znajdują się w niej trzy produkty: spray do dezynfekcji rąk, spray do 

dezynfekcji stóp oraz spray do dezynfekcji powierzchni. Preparaty wyróżnia spośród konkurencji 

fakt, że nie są kosmetykami, tylko produktami biobójczymi o szerokim spektrum działania, z 

pełnymi badaniami potwierdzającymi ich skutecznośd. 

 

Medisept to polski producent kompleksowych rozwiązao w zakresie utrzymania higieny i 

dezynfekcji. Od 20 lat działa na rynkach europejskich, dostarczając rozwiązania dla sektora 

profesjonalnego, między innymi dla szpitalnictwa i usług medycznych. Firma dysponuje pierwszą 

polską fabryką produktów do dezynfekcji będących wyrobami medycznymi, otwartą w 2014 roku. Od 

2015 roku prowadzi także innowacyjne laboratorium badawcze. Działalnośd firmy od zawsze wiązała 

się z profilaktyką zakażeo oraz szeroko pojętą promocją zdrowia. 

 

Obecnie Medisept rozszerza swoją działalnośd na rynek detaliczny. – W związku z rozwojem 

przedsiębiorstwa, a także licznymi zapytaniami o dostępnośd naszych produktów dla konsumenta 

detalicznego, postanowiliśmy wyjśd naprzeciw oczekiwaniom klientów i wprowadzid nasze produkty 

na rynek FMCG– mówi Joanna Stąsik, Kierownik Działu Marketingu w Medisept. – W oparciu o 

doświadczenie z rynku profesjonalnego stworzyliśmy linię środków biobójczych do codziennego 

użytku. Obecnie mamy w ofercie trzy produkty, jednak planujemy poszerzenie asortymentu. 

Prawdopodobnie już w przyszłym roku zaproponujemy klientom kolejne rozwiązania do dezynfekcji – 

dodaje. 

 

Od 15 września br. do drogerii sieci Rossmann weszły trzy produkty konsumenckie Medisept: spray 

do dezynfekcji rąk, spray do dezynfekcji stóp oraz spray do dezynfekcji powierzchni – wszystkie o 

działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym, ograniczonym wirusobójczym (zabijają m.in. wirusa 

Rota, grypy, opryszczki, HIV, żółtaczki, Ebola) oraz bójczym wobec prątków gruźlicy. 
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Medisept spray do dezynfekcji dłoni przydatny jest w środkach komunikacji, na placu zabaw, po 

skorzystaniu z toalety, po zabawie ze zwierzętami, podczas zakupów w galerii handlowej, w 

restauracji, przychodni, na siłowni. Stosowanie go zaleca się szczególnie w okresie grypy i wzmożonej 

zachorowalności na choroby bakteryjne i wirusowe. Zapobiega grypie i biegunkom.  

Pojemnośd: 100 ml / Cena: 10,99 zł 

 

Medisept spray do dezynfekcji stóp pomaga uniknąd zakażenia grzybicą stóp. Warto stosowad gow 

przypadkach wizyt w miejscach takich jak basen, hotelowy prysznic, sauna, spa oraz po zdjęciu 

wypożyczanego obuwia, np. butów narciarskich, łyżew czy butów do kręgli. 

Pojemnośd: 100 ml / Cena: 10,99 zł 

 

Medisept spray do dezynfekcji powierzchni przeznaczony jestdo dezynfekcji np. brodzików, desek 

sedesowych, przewijaków, stolików do karmienia, zabawek, klamek, pilotów, telefonów, kart 

płatniczych, włączników światła, stołów czy blatów.  

Pojemnośd: 100 ml / Cena: 11,99 zł 

 

 

 

*** 

Medisept to polski producent kompleksowych rozwiązao w zakresie utrzymania higieny i dezynfekcji. Od 20 lat 

działa na rynkach europejskich, dostarczając rozwiązania dla sektora profesjonalnego, między innymi dla 

szpitalnictwa i usług medycznych. 


