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Lavosept® Univerzál

Novinkou z roku 2020 je dezinfekce Lavosept® Univerzální s širokým uplatněním. Jedná se 
o přípravek na bázi alkoholu vhodnou k hygienické dezinfekci kůže, ploch, povrchů, nástrojů, 
apod.

Díky své baktericidní, fungicidní a virucidní účinnosti je vhodná pro použití ve 
zdravotnických, veterinárních a sociálních zařízeních. Pro svou univerzálnost nachází 
uplatnění v profesionální sféře, jako jsou například kadeřnické, kosmetické, manikérské 
a pedikérské salóny, rehabilitační a fitness centra, hotelové služby. Rovněž je vhodný do 
domácností a pro osobní hygienu.

Benefity přípravku Lavosept® Univerzální:

Všestranné a jednoduché použití.
Maximální možná účinnost.
Luxusní vůně: trnka/ citrón/ bez vůně/ dle přání klienta.
Velikost balení: 200, 500, 1000 (a 5000 ml na vyžádání)
Možnost plnit dle požadavků Privat Label.
Vhodné k opakované dezinfekci.
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Lavosept® GOLD roztok

Lavosept® GOLD roztok - dezinfekce obohacena o zlaté částice. Alkoholový 
dezinfekční přípravek ve formě roztoku, který obsahuje i zjemňující a hydratační 
přísady, které zabraňují vysoušení a podráždění pokožky. Díky balení ve spreji 
200ml se pohodlně aplikuje na povrch kůže.

Dezinfekce Lavosept Gold díky zlatým třpytkám vytváří zářivý efekt na pultech, recepcích, 
madlech, sanitě atd. Je určena zákazníkům, kteří chtějí, aby dané místo nebylo jen 
vydezinfikováno, ale také působilo luxusně.  Díky aplikaci třpytek lze navíc zkontrolovat, 
zda-li personál skutečně místo vydezinfikoval. Třpytky jsou antialergické a dále např. na 
rukavicích zvyšují image osoby, která pečuje o své zákazníky. Tento typ efektní a voňavé 
dezinfekce s 60měsíční zárukou vyrábí Amoené s.r.o. jako jediná společnost v České a 
Slovenské republice.

Výrobek Lavosept Gold je ideální použít na recepční a pracovní pulty v salónech krásy, 
kadeřnictví, pedikérských a manikérských zařízeních, soukromých klinikách, lázních a 
sanatoriích (ordinacích), v hotelových provozech atd., které chtějí pro své zákazníky nejen 
image, ale také Top kvalitu.
.Dezinfekční účinnost přípravku Lavosept® byla posuzována na Státním zdravotním ústavu 
v Praze, v Centru epidemiologie a mikrobiologie v Národní referenční laboratoří pro 
dezinfekci a sterilizaci.
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www.amoene.cz
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PŘIPRAVUJEME:

UREA: Změkčující krém na nohy

Luxusní přírodní šampón

Luxusní sprchové mýdlo

Tělové šlehané máslo

Luxusní hyaluronové sérum

Přírodní růžová pleťová voda

Nová receptura pro vysoušeč laku

Dokončovací fáze
vývoje pro rok 2022 

a uvedení na trh
2022–2023

36.


