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Egzotyczna nuta papai czy orientalny zapach Kaszmiru?
Jesień to czas, w którym nasz organizm bardziej narażony jest na infekcje i wirusy. Nic w tym
dziwnego, spadek temperatury i deszczowe dni sprzyjają rozwojowi sezonowych chorób.
Czy zdajemy sobie sprawę, że nieodpowiednia higiena dłoni również może wpłynąć na stan naszego
zdrowia? Zadbajmy o nasze ręce przy pomocy profesjonalnych żeli do dezynfekcji Medisept, które
dostępne są w dwóch wariantach zapachowych: Papaya i Cashmere.
Kto powiedział, że jesień musi być nudna? Listopadowe dni są wietrzne, a wieczory długie i chłodne,
ale czy to nie jest idealny moment na filmowe seanse pod ciepłym i przyjemnym kocem, z kubkiem
gorącej herbaty? To również czas andrzejkowych imprez, a nawet dobry moment, by rozpocząć
planowanie kolejnego urlopu np. na meksykańskich plażach lub wzdłuż indyjskiej części Gangesu. Każdy
powinien znaleźć swój sposób na to, by umilić sobie tę porę roku, walcząc z jesienną chandrą.
Niezależnie od tego, jak zagospodarujemy sobie ten czas, musimy pamiętać, że chłodne miesiące
są dużym wyzwaniem dla naszego organizmu. W tym okresie szczególnie musimy dbać o swoje
zdrowie, nie zapominając o higienie rąk. To właśnie one przenoszą najwięcej wirusów i bakterii.
Jak dbać o czystość rąk?
Poza wodą i mydłem, których używanie jest konieczne po zetknięciu rąk z każdą brudną powierzchnią,
warto postawić na żele do dezynfekcji, jak te od Medisept. Są przebadane dermatologicznie,
zapewniają błyskawiczne działanie bójcze (już po 30 sekundach) wobec bakterii, drożdżaków, prątków
gruźlicy oraz wirusów takich jak: opryszczka, żółtaczka, HIV oraz Rota i Noro wywołujący zakażenie
układu pokarmowego.
Produkty Medisept dostępne są w dwóch wariantach: Papaya i Cashmere. Każdy z nich ma swój
indywidualny zapach. Pierwszy pozwala przenieść na ręce nutę tropikalnego aromatu papai, a drugi
orientalny zapach z indyjskiego regionu Kaszmir. Dzięki żelom ręce uwolnią się od zarazków,
ale również będą przyjemnie pachnieć.
Środki dostępne są w poręcznych opakowaniach 50ml, które z łatwością zmieszczą się w damskiej
torebce, torbie na trening, a także nie zajmą dużo miejsca w szafce czy biurku. Żele można kupić
w drogeriach Rossmann.
Cena 10,99/ 50 ml

***
Medisept to polski producent kompleksowych rozwiązań 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.
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