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EYEYE Sanilon 
 

Antybakteryjny żel  
do mycia rąk 
 
 
 
 
 

 

 Likwiduje 99% bakterii i wirusów. 

 Dezynfekcja bez wody, bez mydła. 

 Przydatny w samochodzie oraz podróży. 

 Znakomita pomoc dla opiekunów dzieci. 

 Idealny nie tylko dla osób noszących 
soczewki kontaktowe. 

 Pielęgnacja – gliceryna i prowitamina B5. 

 Nie wysusza skóry dłoni. 

 

 

EYEYE Sanilon – SPECYFIKACJA 
 

SKŁAD: 70% Alcohol Denat, Aqua, Glycerine, Carbomer, Tetrahydroxypropyl, 

Ethylenediamine, Panthenol. 
 

OPAKOWANIA: 100 ml, 600 ml (z dozownikiem). 
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Żel antybakteryjny do rąk EYEYE Sanilon – 
Czyści szybko, skutecznie, BEZ użycia wody! 

 

 
Żel antybakteryjny do mycia rąk EYEYE Sanilon likwiduje 99% wirusów i bakterii. Dezynfekcja 
odbywa się bez konieczności użycia wody czy mydła. Po jego użyciu dłonie szybko stają się 
suche, czyste oraz wolne od bakterii. Środki pielęgnacji wchodzące w skład preparatu to 
gliceryna oraz prowitamina B5. Wpływają one korzystnie na skórę dłoni i jej nie wysuszają. 
 

Żel EYEYE SANILON przydatny w samochodzie,  podróży, dla opiekunów dzieci 

 

Idealna pomoc nie tylko dla osób noszących soczewki kontaktowe. Antybakteryjny żel jest 
przydatny w każdej sytuacji, gdy musimy dokładnie oczyścić dłonie, a nie mamy dostępu do 
wody i mydła. Taka pomoc na pewno przyda się w samochodzie oraz podróży. Niezastąpiona 
pomoc dla wszystkich opiekunów dzieci :). 
 
 

EYEYE SANILON – Sposób użycia 

Należy nanieść odpowiednią ilość żelu EYEYE Sanilon na dłonie oraz palce, dobrze wetrzeć, 
po czym odczekać ok. 15-20 sekund. W razie widocznych zanieczyszczeń ręce należy umyć 
samą wodą. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 

• Preparat do użytku zewnętrznego. 

• W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody. 

• Przechowywać w temperaturze od 6 do 35 stopni C. 

• Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

• NIE używać razem z innymi środkami dezynfekującymi. 


