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OFICIALUS ITALIJOS GAMINTOJO 
“GERMO” PRODUKCIJOS PLATINTOJAS 

LIETUVOJEODOS DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS, KŪNO PRAUSIKLIAI IR MUILAI, 
INTYMŪS MUILAI, DEZINFEKCINIAI MUILAI, ODOS DEZINFEKCIJOS 
PRIEMONĖS, DEZINFEKAVIMO SERVETĖLĖS, KASDIENĖ BURNOS 

HIGIENA, BURNOS HIGIENA SU CHLORHEKSIDINU

DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS PAVIRŠIAMS, KONCENTRUOTOS 
DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS, PARUOŠTOS NAUDOTI DEZINFEKAVIMO 

PRIEMONĖS, DEZINFEKCINIAI PURŠKALAI, SPECIALIOS DEZINFEKCIJOS 
PRIEMONĖS, PRIETAISŲ DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS IR STERILIZATORIAI, 

VETERINARINIAI PRODUKTAI

Universalus dezinfekuojantis purškiamas valiklis  “GERMOFORM MULTIUSO”

“Germoform Multiuso” yra universali dezinfekuojanti 
priemonė, skirta įvairiems paviršiams valyti, šalinti 
riebalus, dezinfekuoti bei dezodoruoti. Priemonė 
naudojama ne tik vonios ar virtuvės, bet taip pat ir 
jautriems paviršiams (akriliniam stiklui, odiniams 
apmušalams, iš sintetinių medžiagų pagamintiems 
paviršiams) valyti.
Specialios formulės dėka priemonė nepažeidžia 
valomų paviršių bei užtikrina maksimalią apsaugą 
nuo mikrobų ir bakterijų.
Ši valymo priemonė neputoja, jos nereikia nuskalauti, 
ji greitai džiūsta nepalikdama dryžių bei turi malonų 
kvapą. 

750 ml purkštuvas
1000 ml butelis

DEZINFEKCIJOS 
PRIEMONĖS 
TURGAVIETĖMS

“Neo Sterixidina Soap” yra skystas dezinfekcinis 
muilas rankoms ir odai plauti. Priemonės formulėje 
esantis 4% chlorheksidino gliukonatas užtikrina  
veiksmingą  antimikrobinę apsaugą prieš kenksmin-
gas bakterijas.

500 ml butelis
1000 ml butelis
3000 ml bakas

“Novalcol” yra skystas antibakterinis dezinfekantas, 
skirtas sveikai, nepažeistai odai. 
Priemonė valo, dezinfekuoja ir dezodoruoja odą jos 
nedirgindama, yra netoksiška ir nedegi.  

250 ml talpos buteliukas
1000 ml talpos butelis
3000 ml talpa

"Germo Inodore" yra bekvapis baktericidinis dezin-
fekantas. Priemonės sudėtyje esanti 4-amonio 
druska ir 2-fenilo fenolis aktyviai veikia gramteigiamas 
ir gramneigiamas bakterijas, listeria bakterijas, 
tuberkuliozės mikrobakterijas (TM) bei ŽIV, HBV, 
HCV virusus, esančius ant įvairių paviršių.
Speciali kvapiųjų medžiagų neturinti formulė užtikrina 
apsaugą nuo grybelių ir pelėsių. 

750 ml talpos purkštuvas
1000 ml talpos butelis 

"Germo Detergente" yra greitai veikiantis dezinfe-
kuojantis ir dezodoruojantis  valiklis. Valiklio formulėje 
esanti 4-amonio druska ir didelė izotiazolino magnio 
chlorido koncentracija užtikrina maksimalią apsaugą 
nuo bakterijų, grybelių ir pelėsių.
Valiklis yra lengvai naudojamas ir universalus, užtikrina 
veiksmingą dezinfekciją ir nekenkia aplinkai.

1000 ml talpos butelis
3000 ml talpa

Dezinfekuojantis ir dezodoruojantis valiklis  “GERMO DETERGENTE”

Dezinfekcinis muilas su chlorheksidinu “NEO STERIXIDINA SOAP”

Skystas antibakterinis antiseptinis dezinfekantas “NOVALCOL”

Bekvapis antibakterinis ploviklis  “GERMO INODORE”


