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ΠΕΙΡΑΙΑΣ    22 ΜΑH 2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι 

Όλοι βιώσαμε  την Πανδημία που έφτασε και στη χώρα μας, και δυστυχώς θα 

βιώσουμε και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της σε πολλά πεδία της ζωής μας. 

    Ο Συνεταιρισμός μας σε όλο αυτό το διάστημα προσπάθησε να εξυπηρετήσει 

με τον καλύτερο τρόπο, στο μέτρο του δυνατού όλους τους συναδέλφους. 

 Οι ελλείψεις στην αγορά σε συγκεκριμένα προϊόντα δεν επέτρεψαν την 

απρόσκοπτη διάθεση τους από τον Συνεταιρισμό μας. Όμως πλέον σας 

ενημερώνουμε ότι διαθέτουμε εκτός από τα υπόλοιπα προϊόντα συνεχούς 

καταναλωτικής ροής, και τα παρακάτω σε ικανές ποσότητες, με σκοπό να 

εξυπηρετηθείτε. 

Φωτιστικό οινόπνευμα, καθαρό οινόπνευμα και καθαριστικά χλωρίου γενικής 

και ειδικής χρήσης. 

 

 

 

 
 
 

ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ  
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΜΑΣΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ  

ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ  
ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ  

NON WOVEN 

   



 

Υγρά αντιβακτηριδιακά μαντηλάκια που 
καταπολεμούν το 99,9% των  βακτηρίων.Παρέχει 
αποτελεσματικό καθαρισμό με τα παχιά και 
υγρά μαντηλάκια, χωρίς να χρειάζεται σαπούνι 
και νερό. 
Δεν περιέχει paraben. Με ουδέτερο PH, χωρίς 
οινόπνευμα. 
Παρέχει μέγιστη προστασία σε κάθε χρήση. 
* Είναι αποτελεσματικό σε Stapyhlococcus 
aureus ATCC 6538, Pseudomonas Aeruginosa 
ATCC 15442, Enterococcus hirae ATCC 10541, 
Ascerichia coli ATCC 10536. 
Σε σκιερό περιβάλλον διατηρούνται έως και 3 
μήνες από το άνοιγμα της συσκευασίας. 

Προϊόν με πιστοποίηση GMP και ISO. 

 
 
 
 
 

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ deep antibacterial 100 τεμ.   

 

 

 

 
 
 

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 
ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ  
ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ TRUDI antibacterial 20τεμ.  
 

 

 

Υγρά αντιβακτηριδιακά μαντηλάκια που 
καταπολεμούν το 99,9% των  βακτηρίων.Παρέχει 
αποτελεσματικό καθαρισμό με τα παχιά και υγρά 
μαντηλάκια, χωρίς να χρειάζεται σαπούνι και 
νερό. 
Δεν περιέχει paraben. Με ουδέτερο PH, χωρίς 
οινόπνευμα. 
Παρέχει μέγιστη προστασία σε κάθε χρήση. 
* Είναι αποτελεσματικό σε Stapyhlococcus aureus 
ATCC 6538, Pseudomonas Aeruginosa ATCC 
15442, Enterococcus hirae ATCC 10541, Ascerichia 
coli ATCC 10536. 
Σε σκιερό περιβάλλον διατηρούνται έως και 3 
μήνες από το άνοιγμα της συσκευασίας. 

Προϊόν με πιστοποίηση GMP και ISO. 

 
 
 
 

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ deep antibacterial 15τεμ.   
   



 

 
 

Septoforte ®Air Spray 
 
 

Συσκευασία : 1λτ,  
✓Υφάσματα& επιφάνειες 

✓Εξυγιαντικό σπρέι, έτοιμο προς χρήση 

✓Καταπολεμά βακτήρια, ιούς & μύκητες  

✓Κατάλληλο για χρήση σε υφάσματα 
(π.χ. σε έπιπλα & αυτοκίνητα) 

✓Κατάλληλο και για φίλτρα Air 
Condition  
✓Εξουδετερώνει το 99,9% των μικροβίων 

 
 

Συσκευασία : 1λτ,  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Septoforte ® CV 
 

✓Αλκοολούχο καθαριστικό χεριών με ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ 
ΑΛΚΟΟΛΗ  

✓Άριστη υγιεινή των χεριών  

✓Περιέχει καλλυντικά συστατικά 

✓Δε χρειάζεται ξέπλυμα  
 
 

Συσκευασία : 1λτ. 

 

 

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ 
 

550 ml ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ 70% ΑΛΚΟΟΛΗ 

ΜΕ ΠΑΝΘΕΝΟΛΗ ΚΑΙ ALOE VERA 

 

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ 
 

550 ml ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ 70% ΑΛΚΟΟΛΗ 

ΜΕ ΠΑΝΘΕΝΟΛΗ ΚΑΙ ALOE VERA 

 

 

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ 
 

110 ml 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ 70% ΑΛΚΟΟΛΗ 

ΜΕ ΠΑΝΘΕΝΟΛΗ ΚΑΙ ALOE VERA 

 



 

     Με αίσθημα ευθύνης και συμμορφούμενοι με τις εντολές της πολιτείας σας 

ενημερώνουμε ότι όλα τα παραπάνω προϊόντα συνοδεύονται από τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά MSDS ( δελτία δεδομένων ασφάλειας),  και δεν είναι “καλλυντικά” τα 

οποία έχουν κατακλύσει την αγορά, με σκοπό το κέρδος. 

   Ευχόμαστε το συντομότερο δυνατόν η χώρα μας να ξεπεράσει επιτυχώς  και 

αυτή τη δοκιμασία, και να επανέλθουμε ΟΛΟΙ γρήγορα και ΥΓΙΕΙΣ σε κανονικούς 

ρυθμούς ζωής.  

       

ΓΙΑ  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   Κ. Κωνσταντόπουλος                                                                 Π. Διδάγγελος        


