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Uutuu

Kiilto Dose

Nerokasta annostelua
Kiilto Dose -annosteluratkaisu on ihanteellinen tiloihin,
joissa vaihtuva asiakaskunta huolehtii henkilöhygieniastaan päivittäin.
Kestävästä, korkeakiiltoisesta muovista valmistettu annostelulaite on helppo käyttää, puhdistaa ja täyttää. Annosteluratkaisu helpottaa sekä käyttäjän että tilan ylläpitäjän arkea kustannustehokkaasti ja luontoa säästäen
ilman, että tilojen ilmeestä tai hygieniasta tarvitsisi tinkiä.

Suomalainen annosteluratkaisu
Kiilto Dose on suomalaista alkuperää sekä muotokielensä että valmistuksensa osalta.
Annostelulaitteen suunnittelun lähtökohdaksi otettiin toistuvan käytön vaatima kestävyys. Kevyt annostelulaite voidaan kiinnittää ruuvein tai teipein, jolloin kiinnityspinta voidaan valita vapaasti.

Tulppa, joka ratkaisee hygienian haasteet
Kiilto Dose -annosteluratkaisun tuotevaihtoehdot:
KIILTO DOSE ANNOSTELULAITE, VALKOINEN
8035, 12 x 1 kpl
KIILTO DOSE ANNOSTELULAITE, MUSTA 		 8042, 12 x 1 kpl

GTIN 6417964080353
GTIN 6417964080421

CARE DOSE HAIR & BODY, SUIHKUGEELI		8022, 12 x 400 kpl
CARE DOSE SHAMPOO
8023, 12 x 400 kpl
CARE DOSE SOAP, NESTESAIPPUA
8024, 12 x 400 kpl

GTIN 6417964080223
GTIN 6417964080230
GTIN 6417964080247

ERISAN DOSE SOAP, NESTESAIPPUA
8025, 12 x 400 kpl
ERISAN DOSE HAIR & BODY, SUIHKUGEELI 8026, 12 x 400 kpl
ERISAN DOSE ISOSEPT, KÄSIHUUHDE
8027, 12 x 400 kpl

GTIN 6417964080254
GTIN 6417964080261
GTIN 6417964080278

400 ml kevytmuovinen tuotepakkaus on ekologinen. Se on riittoisa käytössä ja pakkausjätettä syntyy vain pieni määrä – sekin on kokonaisuudessaan kierrätettävissä.
Nerokkaaksi kevyen pakkauksen tekee tulppa, joka annostelee luotettavasti 1,5 ml
kerta-annoksen. Yksi annos riittää mainiosti esimerkiksi käsien pesuun. Tulpan kaksoismäntä ei päästä korvausilmaa pulloon, jolloin sisältö pysyy aina raikkaana ja hygieenisenä.

Tuotevaihtoehdot, jotka sopivat kaikille
Care Dose -tuotesarja on arjen ylellisyyttä - rentouttavaa raikkautta suihkuhetkiin.
Care Dose -tuotteet sopivat käsien pesuun, hiuksille ja vartalolle. Ympäristöystävällisen laadun tunnuksena tuotteilla on Joutsenmerkki. Keveät tuoksut viipyvät iholla
hetken, raikkaus pysyy pitkään!
Erisan Dose -tuotesarja sopii käsien pesuun, hiuksille ja vartalolle. Hajusteettomat
ja väriaineettomat tuotteet ovat hellävaraisia ja ihoa hoitavia. Erisan Dose Soap
-pesunesteellä ja Erisan Dose Hair & Body -suihkushampoolla on Suomen Allergia- ja
astmaliiton Allergiatunnuksen lisäksi myös Joutsenmerkki. Nämä tuotteet voidaan
sijoittaa allergiahuoneisiin ja kohteisiin, joissa tuoksuja halutaan välttää.

