
PRODUKTOVÝ LIST
OČISTA TĚLA

Tkanina pro koupací výrobky Swash® je částečně vyrobena z dřevěného vlákna Lyocell. 
Toto přírodní vlákno se vyznačuje svou čistotou, měkkostí a vstřebatelností. Lyocell se 

vyrábí způsobem šetrným k životnímu prostředí. Inovativní výrobní proces, který 
recykluje energii i vodu, zajišťuje ochranu životního prostředí pro další generace.

 Lyocell

www.swash.eu

JEDNODUŠE

HYGIENICKY

POHODLNĚ

Bez obsahu 
uvolňovačů 

Dermatologicky 
testováno

pH skin-neutrální 
krémová přísada

Výroba v prostředí 
čisté místnosti  
garantující vysokou 
kvalitu produktu 

formaldehydu

Vyživující přísady    
např. vitamín E a 
Glycerin

Vyrobeno v Holandsku 
s využitím plně 
automatizované 
produkce

Hypoalergenní krém, 
s  nebo bez vůně

Výrobky mohou být 
před použitím ohřáty

Opatřeno 
ekologickou známkou
Nordic ecolabel 
č. licence 5090 0291
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Jemné, vlhčené prostředky pro mytí bez vody 
Swash® ke koupání. To jsou prostředky speciálně navržené tak, aby umožnily 
každodenní mytí celého těla, bez oplachování. Jsou učeny zejména pro 
pacienty a klienty se sníženou pohyblivostí a potřebou asistovaného koupání, 
z důvodu jejich zdravotního stavu.

Swash® je založen na systému mycích rukavic a ubrousků, napuštěných 
speciálním krémem, který čistí a vyživuje pokožku. Jedno balení 8 rukavic a 
ubrousků Swash® stačí na jedno umytí celého těla. Každá část těla je omyta 
samostatnou mycí rukavicí nebo ubrouskem, bez nutnosti opláchnutí a / nebo 
osušení pokožky.

Vlastnosti Swash®

BATHING WIPES
FRAGRANCED

BATHING GLOVES
FRAGRANCED



Přehled výrobků:

Swash® bathing - očista těla
Produkty Swash® obsahují vyvážené množství pleťové směsi, pro optimální hygienu pokožky. Důkladně čistí a současně vyživují 
pokožku ošetřujícími přísadami, jako je vitamin E, glycerin, kaprylylglykol a glycerylkrylát. Swash® je vyroben z látky s nízkou 
prašností (odolné, pevně tkané vlákno). Kombinace vláken, Lyocell a polyester, zajišťuje optimální kvalitu látky.
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Ubrousky
Swash® Gold Wipes jsou vyrobeny z měkké tkaniny střední 
gramáže, která poskytuje jemnou a příjemnou očistu osobám 
se zranitelnou pokožkou. Pro svoji vhodnost se pro výrobu 
ubrousku používá netkaná textilie s křížovým tkaním.

Rukavice
Rukavice Swash® jsou vyrobeny z pevné, měkké látky na bázi 
přeplátovaného Spunlace (netkaná textilie), která má lehký 
reliéf (vypouknutí). Je příjemná pro pokožku. Při výrobě 
rukavic se používá ultrazvuková svařovací technika, která 
zajišťuje dostatečnou pevnost. Rukavice usnadňuje čištění 
obtížně přístupných částí těla, jako jsou kožní záhyby nebo 
prsty na nohou.

ČÍSLO VÝROBKU NÁZEV VÝROBKU POČET BALENÍ V 
KRABICI 

POČET BALENÍ NA 
PALETĚ

A04028-8 44 2.772Swash® Gold Wipes - UBROUSKY  
8-pack Fragrance free - bez vůně

B04028-8 44 2.772Swash® Gold Wipes - UBROUSKY  
8-pack Fragranced - s vůní

A04070-8 40 2.520Swash® Gold Gloves - RUKAVICE  
8-pack Fragrance free - bez vůně

B04070-8 40 2.520Swash® Gold Gloves - RUKAVICE 
8-pack Fragranced - s vůní

A04070-6 52 3.276Swash® Gold Gloves - RUKAVICE  
6-pack Fragrance free - bez vůně

BATHING WIPES
FRAGRANCED

BATHING GLOVES
FRAGRANCED

SW
A1

7-
02

7D
 E

N

Pro výjimečnou péči, s lehkostí ...
Distributor pro ČR:         
r4future s.r.o. Školská 689/20, 110 00 Praha 1  
+420 730 875 555  •  info@r4future.com, www.r4future.com




