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Ceară liposolubilă
Se aplică pe zona de depilat cu ajutorul ruloului şi se înlătură cu fășii, prin 
smulgere. Se poate folosi și inghinal sau facial.
üCeară depilatoare liposolubilă de unică folosinţă
üUșor de înins și îndepartat, pentru toate ipurile de piele
• Punct de topire: 35-40° C
• Temperatura de operare: 50-55° C
• Vâscozitate: 2800-3500 cPs

Lipo Wax
Apply the wax to the wanted area with a roller and then remove it  by 
pulling the strip. It can be used also for inguinal and facial waxing.
üDisposable liposoluble wax
üEasy to spread  and remove, for all types of skin
• Meling point: 35-40˚ C
• Operaing temperature: 50-55˚ C
• Viscosity: 2800-3500 cPs

0665

1047

Ceară liposolubilă cu aplicator
Lipo Wax with applicator

Cu dioxid de itan
Contains itanium dioxide

Azulena
Azulena

Nu conține coloranți
Contains no dyes

150 × 18 × 1,6 mm
100 buc/pcs

120 × 14 × 1,6 mm
100 buc/pcs

Cu dioxid de itan
Contains itanium dioxide

Azulena
Azulena

Nu conține coloranți
Contains no dyes

12

24
100 gr

800 gr

Spatule de lemn
Wooden spatules

0249 50

Rolă de epilare
üNu se deformează și nu se rup, asigurând o epilare 
perfectă. Se poate tăia lungimea dorită.
Epilaion roll
üIt does not diform or break, assuring a perfect 
waxing. The desired length can be cut.

0145

7 cm × 60 m
24

Benzi de epilare
üPot i folosite și pentru față și pentru corp
Epilaion strips
üCan be used for face and body, as well

0146

100 buc • pcs
7 × 22 cm50

Cercuri de hârie pentru recipienții de 
ceară ierbinte
üSe potrivește pentru cele mai multe dintre ipurile 
de recipienți de încălzire
Paper rings for wax cans
ü Suitable for most heaing recipients

1059 10
100 buc • pcs

Spatule înguste folosite pentru epilat mustața
ü Textură foarte ină, cu granulație mică, datorită lemnului de mesteacăn
Narrow spatulas used for waxing the mustache
ü Very ine texture, with small grain due to the birch wood
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Ceară tradițională ierbinte - 1 litru
Se aplică ierbinte pe zona de epilat în direcția creșterii irului de păr. Se 
smulge în sens invers creșterii irului de păr. Ceara de albine din compoziția sa 
o face foarte moale și cremoasă. Poate i folosită imp îndelungat, întrucât își 
păstrează proprietățile.
üUșor de înins și îndepărtat üIndicat pentru toate ipurile de piele üExtrem 
de elasică üLasă instant pielea caifelată, moale și fără urme de păr
• Punct de topire: 35-40° C • Temperatura de operare: 50-55° C

Tradiional hot wax - 1 liter
Apply a  layer of wax in the same direcion as hair growth. Pull wax strip of 
of skin in the opposite direcion of hair growth. The beewax from composiion 
makes it very sot and creamy, can be used for  a long period of ime as 
it  keeps its properies.
üEasy to spread and remove üSuitable for all types of skin üHighly elasic 
üYou get a sot, smooth and hairless skin
• Meling point: 35-40 ˚C • Operaing temperature: 50-55 ˚C

1048

Cu dioxid de itan
Contains itanium dioxide

Azulena
Azulena

Nu conține coloranți
Contains no dyes

14

Solvent Spray pentru îndepărtarea 
urmelor de ceară, pete persistente, graii
Se pulverizează suprafețele pătate de ceară și se 
lasă să acționeze pentru scurt imp. Se șterge apoi 
suprafața cu o lavetă umedă. Pentru pete rezistente 
se repetă procesul și apoi se șterge suprafața cu un 
burete non abraziv
üEliminarea efecivă și în imp foarte scurt a petelor 
de ceară de pe suprafețele rezistente la solvenți
Solvent Spray for depilaion wax 
removing, persistant stains, graii
Spray the wax-stained surface and let it act for a 
short amount of ime. Whipe the surface with a wet 
cloth. For persistent staines, repeat the process and 
whipe the surface with a non abrasive sponge 
üEliminaion in short amount of ime of wax staines 
on the solvent resistant surfaces

1054

500 ml

20 cm 27 cm

16

Spatulă inox dreaptă
Pentru aplicare ceară și paraină
Stainless Steel Spatula
For applying wax and paraine

1056 10

Spatulă lemn lată
Wide wooden spatula

1218 1250

Ulei Post Depilare
Pentru a curăța resturile de ceară din toate zonele epilate
üLasă imediat pielea caifelată, elasică și perfect curățată
Ater Wax Camomile Oil
To clean up the residues from all the waxed areas 
üLeaves skin dot immediately, elasic and perfectly clean

1051
500 ml

mentol/menthol mușețel/camomile neutru/neutral

20
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Paraină - 1 litru
Pentru crearea de măși și împachetări de paraină, în diverse proceduri de înfrumusețare (eliminarea toxinelor din organism, reducerea țesutului adipos). În 
tratamente pentru reducerea durerilor reumaice și ca terapie în artrită, osteoartrită, poliartrită reumatoidă și spondilită anchilozantă
üCrează un strat aniperspirant üAjută la eliminarea toxinelor, la intensiicarea circulației sanguine și la relaxarea musculară üFacilitează absorbția rapidă și 
eicientă a cremelor și extractelor naturale üProcedurile pe baza de paraină se potrivesc tuturor ipurilor de piele
• Temperatură de operare: 35-40 °C
Cosmeic Paraine - 1 liter
To create masks and parain pachings in various beauty procedures (eliminaing of toxins from the organism, reducing adipose isue). In reducing rheumaic 
pain tratement and as therapy for arthriis, osteoarthriis, rheumatoid arthriis and ankylosing spondyliis
üCreates an aniperspirant layer üHelps to eliminate toxins, to intensify blood low and muscle relaxaion üFacilitates fast and eicient absorbion of the 
creams and natural extracts üThe parain-based procedures are suitable for all types of skin
• Operaive temperature: 35-40 °C

1065

Piersică
Peach

Florală
Floral

8

Gel IPL
Pentru aparatele de epilare deiniivă IPL și tratamentele cu laser, unde este 
necesar un gel
üElimină aerul dintre piele și probă, permițând undelor să ajungă la aparatul 
de monitorizare într-un mod cât mai clar. Efectul sau nu este afectat de sărurile 
eliminate de corp în impul folosirii, ușurând asfel procesul. Hipoalergenic, nu 
irită pielea, nu conține substanțe uleioase, formaldehide sau săruri. Inodor
Ultrasound & IPL liguid gel
For IPL permanent waxing machines and laser treatments where it is 
necessary a gel
üRemove the air between skin and sample, allowing the waves to reach the 
monitoring equipment in a  clear manner. Its acion is not afected by the body  
salts eliminated during using, Hypoallergenic, does not irritate the skin, does 
not contain oily substances, formaldehyde or salt.

1021

5000 ml

1000 ml

260 ml

40

12

2

Film osmoic
În procedurile pentru combaterea depunerilor de grăsime 
localizate și a celulitei. Se aplică creme speciale pe corp și apoi se 
împachetează în folie
üGrad ridicat de lipire pe partea interioară. Extensibilă și foarte 
lexibilă
Osmoic ilm
In the procedures of ighing fat deposits and cellulite. Special 
creams are applied on the body and then it is wrapped in foil
üHighly adhesive on the inside, extensible and highly lexible

1161 6

Cearceafuri pentru împachetări
• Material: LDPE, 100 buc
PE Bed Cover for sliming procedures
• Material: LDPE, 100 pcs

0720
2000 × 1600 mm10

50 cm × 165 m
0.02 mm

2 Kg
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100 buc/pcs
146 × 20 cm

alb/white, albastru/blue
72 × 100 cm

Suien PPSB
Disposable Bra

0991

Kimono PPSB
Nonwoven kimono

0696

10

Bikini femei
Tratamente cosmeice - epilare, împachetări, masaj
Disposable briefs for women
Cosmeic tratements - waxing, packing, massage

0148 100 buc/pcs10

100

Chiloți unisex - 10 buc
Disposable pants unisex - 10 buc

1182 100 buc/pcs100

Pantalon PPSB
Cosmeică, Spa & Welness: presoterapie, masaj, saună, proceduri și 
tratamente cosmeice de înfrumusețare, consultații și intervenții medicale, 
masaje de relaxare etc.
Nonwove pants
Cosmeics, Spa & Welness Pressotherapy, massage, sauna, cosmeic 
procedures and treatments, examinaion and medical intervenions, relaxaion 
massage, etc

0714 100

Pantaloni Presoterapie - 
Drenaj Limfaic PPSB, închis 
la talpă
Presso Therapy pants with 
close foot

1221

Benițe cosmeice pentru păr PPSB
üFoarte elasică PPSB
Stretch Headband (Fascia)
üHighly elasic

0147

74 x 145cm
35 gr/mp
alb/white

100

10

Mască de față TNT
Tratamente faciale
üSubstanțele aplicate nu intra în contact direct cu pielea, protejând tenurile 
sensibile. Puternic absorbantă, anistaică
PPSB Beauty Mask
Facial treatments
üApplied substances don’t come into direct contact with the skin, protecing 
the sensiive skins. Highly absorbent, anistaic

0966 100

100 buc/pcs
23 × 20 cm

100 buc/pcs
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24

Ulei de Picioare cu Mentă, Eucalypt și 
extract de Arnică
üefect aniinlamator și toniiant; pentru picioare 
obosite și ariculații dureroase
Feet Oil with Peppermint, Eucalyptus 
and Arnica extract
üani-inlammatory and tonic efect; for ired legs 
and painful joints

1215-PIC
500 ml

Ulei de Corp cu CEAI VERDE
üefect anioxidant; protejează pielea de radicalii liberi și 
reduce efectul de îmbătrânire; asigură fermitatea pielii
Green Tea Body Oil
üanioxidant; protect the skin from free radicals; 
reduce the efect of aging, ensure the irmness of skin

1215-CEV
500 ml

24

Ulei de Corp RELAXANT
ücu Mint, Rozmarin, Eucalypt și Lavanda, efect 
toniiant și relaxant pentru musculatură; anistres
Relaxing Body Oil
üwith Mint, Rosemary, Eucalyptus and Lavender; 
Tonic and relaxing efect for muscles

1215-RLX
500 ml

24

Ulei de Corp cu GĂLBENELE
üefect hidratant pentru piele deteriorată; bogat în 
vitamina E; ajută la regenerarea celulelor; lasă pielea  
elasică și hidratată
MARIGOLD Body Oil
ümoisturizing for damaged skin; rich in vitamin E; help 
cell regeneraion; leaving the skin elasic and moisturized

1215-GLB

500 ml

12 12 12

Ulei de masaj OLEOTHERM
ücu efect de încălzire
OLEOTHERM Massage Oil
üwith heaing efect

1206-OTH

500 ml

Ulei de masaj NEUTRU
üpentru rezultate terapeuice
Neutral Massage Oil
üfor therapeuic results

1206-NRL

1 l

12

Loțiune de masaj NEUTRA
üpentru tratamente îndelungate
Neutral Massage Loion
üfor long treatments 

1216-NRL

1 l

12

Cremă de masaj NEUTRA
üpentru ședințe lungi și piele sensibilă
Neutral Massage Cream
üfor long sessions and sensiive skin

1217-NRL

1 l

Ulei de Corp cu ARGAN
üefect ani-îmbătrânire; bogat în vitamina E; ajută la 
regenerarea celulelor; lasă pielea elasică și hidratată
Argan Body Oil
üani-aging efect; rich in vitamin E; help cell 
regeneraion; leaving the skin elasic and moisturized

1215-ARG

500 ml

24 24

Cremă Aloe Vera și Măceșe
üCrema hidratantă ideală pentru tratarea pielii 
deteriorate. Anivergeturi, pentru femei însărcinate 
sau după sarcină
Moisturizing cream Aloe Vera and Rose 
Hip Oil
üMoisturizing cream ideal for treatment of 
damaged skin. Reduces stretch marks, for 
moisturizing skin during and ater pregnancy.

1265

1000 ml200 ml

1210
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Portocală / Orange
Relaxant / Relaxing

Rozmarin /Rosemary
Tonic / Tonic

Salvie / Sage
Antidepresiv / Antidepressive

Arbore de ceai / Tea tree
Anisepic / Anisepic

Citronella / Citronella
Antiinflamator/Antiinflamtory

Eucalipt / Eucalyptus
Decongesiv / Decongesive

Lămâie / Lemon
Simulator / Simulaing

Ulei esențial, 30 ml
üUleiurile esențiale se folosesc în aparatul pentru aromaterapie, în medicina naturistă și cosmeică. Conțin forța vitală a plantei din care provin, responsabilă 
pentru efectele beneice asupra pielii
Essenial oil, 30 ml
üEssenial oils are used in  aromatherapy difusers, in alternaive medicine and cosmeic. They contain the life force of the plant which is responsible  for the 
beneicial efects on skin.

1255 12

Lumânări decoraive – pasilă albă, inodore
Tea light decoraive candles – white, smelless

0163 12

14 g
100 buc/pcs
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1191

Mușama Cauciuc pentru pat de consultație sau tratament
Rubber Bed Cover for consultaion or treatment procedures

1246

Bavete polieilenă cu legături
Nursing Bib with ies, Polyeilene

Cearceaf pat PPSB cu elasic la colțuri
PPSB Bed cover with elsaic in 4 corners

0150

Cearceaf pat IMPERMEABIL PPSB laminat cu elasic la colțuri
PPSB laminated with PE Bed cover with elasic in 4 corners

0150-10-PE

10 buc/pcs
90 × 225 cm

90 × 100 cm Rolă / Roll: 0.90 × 10 m

200 buc/pcs
54 × 80 cm

albastru, verde, alb/blue, green, white
1 rolă/roll

Câmpuri PE+Hârie
Câmpuri pentru consultație cu o suprafață plasiiată
PE + Paper Medical Towel issue
Fields for consultaion with a surface plasiied

0243

Lanț pentru Bavete
Napkin Holder

1168

metalic 
42 cm

500 buc/pcs
33 × 45 cm

roz/pink
albastru/blue
verde/green

alb/white

Imprimate fete/băieți
Printed girls/boys

80 buc/pcs
61 × 53 cm

albastru/blue

Bavete cu legături, rolă
üMaterial: polieilenă cu hârie embosată
Nursing Bib with ies, roll
üMaterial: PE with embossed paper

0689 6

10

100 6

12
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50 cm × 50 m
PE, 130 de foi × 38.5 cm

2 straturi laminate
2-ply issue, laminated

0593
Dispenser Rolă Cearceaf - metalic
Stainless Steel Dispenser for Medical paper rolls

Cearceaf hârie PREMIUM
Medical bed sheet

0532 0533

2 straturi de hârie
2-ply issue

60 cm × 46 m, 60 cm × 100 m 58 cm × 150 m 68 cm × 150 m50 cm × 46 m, 50 cm × 100 m

Cearceaf polieilenă - Hârie + PE
Medical bed sheet - Paper + PE 

0141 6

10 10

12

12

6 6 6 6

Acoperitor PPSB pentru protecția zonei capului la masa de masaj
Massage Table Head Cover

1239-30×30
Acoperitor PPSB pentru protecția zonei capului la masa de masaj
Massage Table Head Cover

1239-33×43

Cearceaf pat nețesut
Nonwoven bed cover

0152 395 foi/sheets × 38 m

30x30 cm
alb / white

100 buc / pcs

33x43 cm
alb / white

100 buc / pcs
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0235
Pompă
Dosage pump

Dezinfectant Suprafețe 1L gata de uilizare
Pentru curățarea și dezinfecția suprafețelor (pardoseli, mese, pereți, tapițerii)
üAre dublu efect: dezinfectează și curăță simultan üSe aplică cu spray-ul direct pe 
suprafață și se lasă să se usuce üNu necesită clăire 

• Bactericid (5min), Fungicid (5min)
Surface disinfectant spray 1L ready to use
For cleaning and desinfecing surfaces (loors, tables, walls, upholstery)
üHas double efect: desinfects and cleans in the same ime üIt is applied with the spay 
directly on the surface and let to dry üDoes not require rinse
• Bactericidal (5 min), Fungicide (5 min)

0291

Dezinfectant Suprafețe 1L Concentrat = 400 litri preparat
Dezinfecția și spălarea suprafețelor (pardoseli, mese, pereți), blocuri operatorii, instrumentar medical, săli de sport, vesiare, 
spații pentru producția și desfacerea produselor alimentare, a instalațiilor care necesită dezinfecția prin ștergere sau pulverizare
üAre dublu efect: dezinfectează și curăță simultan üConcentratul se diluează în apă üNorma de aplicare pe mp este de 40 ml 
soluție de lucru prin pulverizare 

• Bactericid (0,25% la 5min), Fungicid (0,25%  la 5min), Virucid (0,25% la 60min (Human Herpes Virus1), Microbactericid și 
Tuberculocid (2% la 15, respeciv 90 min)
Surface disinfectant spray 1L Concentrate = 400 l concocion
Desinfecing and washing surfaces (loors, tables, walls), operaing theaters, medial tools, gyms, locker rooms,  spaces for food 
products producion and selling, installaions that require desinfecing by whiping or spraying 
üHas double efect: desinfects and cleans at the same ime. The concentrate is diluted in water. To be applied 40 ml of soluion on 
m2 by spraying
• Bactericidal (0.25% at 5 min), Fungicide (0.25% at 5 min), virucidal (0.25% at 60min (Human Herpes Virus1) Microbactericid and 
tuberculocidal (2% at 15 and 90 min)

0290

Dezinfectant Clorigen 1 tabletă = 5 litri soluție
Dezinfectant pentru spații private și zone de sănătate publică, folosit la dezinfecția suprafețelor și obiectelor contaminate: 
pardoseli, laboratoare, bureți, lenjerie, vase, ustensile de laborator, grupuri sanitare, apă de fântână și de piscină
ü1 tabletă se diluează în 5L sau 3L de apă, în funcție de efectul dorit üGreutate tabletă: 3,5 g (200 tablete) üO tabletă eliberează 
1,5 gr clor aciv 

• 1 tabletă la 5 L de apă: Efect Bactericid (5 min), Fungicid (5 min), Microbactericid și Tuberculocid (60 min) • 1 tabletă la 3 L de apă: 
Virucid (60 min), Sporicid
Disinfectant with Aciv Chlorine 1 tablet = 5 l soluion
Desinfectant for private spaces and public health areas used for disinfecing contaminated surfaces and objects: loors, 
laboratories, sponges, underwear, dishes, laboratory tools, bathrooms, fountain water and pool water
ü1 tablet is diluted in 5L or 3L of water, depending on the desired efect üWeight: 3.5g (200 tablets) üOne tablet releases 1.5g of 
acive chlorine
• One tablet at 5L of water: Bactericidal efect (5 min), Fungicidal (5min), Microbactericidal  and Tuberculocidal (60 min) • 1 tablet at 
3L of water: virucidal (60 min), sporicidal 

0097

Dezinfectant Instrumente 1L concentrat = 200 litri gata de uilizare
Dezinfecția instrumentarului medical, chirurgical, stomatologic și de diagnosic, prin imersie la temperatura ambiantă. Dezinfecția 
suprafețelor din sălile de operație, cabinete medicale
üAre dublu efect: dezinfectează și curăță simultan üConcentratul se diluează în apă üInstrumentarul curățat de resturi organice se 
imersează în soluția de lucru 

• 25 ml în 10 L apă: Bactericid și Fungicid (0.25% la 15 min) • 50 ml în 10 L apă: Virucid (0.5% la 60 min) • 100 ml în 10 L apă: 
Microbactericid și Tuberculocid (1% la 15 min)
Disinfectant with Aciv Chlorine 1 tablet = 5 l soluion
Desinfecion of medical tools, surgical tools, dental tools and diagnosic tools by immersion at an ambient temperature. 
Desinfecion of operaion rooms surfaces, medical cabinets
üHas double efect: desinfects and cleans at the same ime üThe concentrate is diluted in water üThe tools cleaned of organic let 
overs is immersed in the soluion
• 25 ml in 10 l water: bactericide and fungicide (0.25% at 15 min) • 50 ml in 10 l water: virucidal (0.5% at 60 min) • 100 ml in water 
10L: Microbactericid and tuberculocidal (1% in 15 min)

0292

15

15

15

15

12
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Dezinfectant piele și tegumente 1L gata de uilizare
Pentru dezinfecția igienică a mâinilor înainte și după intervenții chirurgicale, înainte de injecții, vaccinări, înainte de perfuzii 
și transfuzii, pentru dezinfecția postoperatorie a plăgilor, a tegumentelor personalului din industria farmaceuică și cosmeică, a 
mâinilor elevilor și salariaților, a mâinilor persoanelor alate în deplasare
üAre dublu efect: dezinfectant și anisepic. Pentru dezinfecția igienică a mâinilor se recomandă 3 ml imp de un minut, iar pentru 
dezinfecția chirurgicală a mâinilor se recomandă 5 ml imp de 2.5 minute; procedura se repetă de două ori. 
• Bactericid (3 ml nediluat, 30 sec), Fungicid (5 min), Virucid (1 min), Mycobactericid și tuberculocid (1 min), dezinfectant chirurgical 
(3 ml nediluat imp de 90 de secunde de două ori)
Disinfectant for hands and teguments 1L ready to use
For hygenical desinfecion of the hands before and ater surgical intervenions, before and ater injeions, vaccines, before 
perfusions and tranfusions, for postoperaive desinfecion of wounds, pharmaceuical and cosmeics personnel’s skin, pupils’ and 
employees’ hands, the hands of people on the move 
üHas double efect: desinfectant and anisepic. For hygenic desinfecing of the hands, it is recommended 3ml for one minute and 
for surgical desinfecing of the hands it is recommended 5 ml for 2.5 minutes; the procedure is repeted two imes
• Bactericidal (3 ml undiluted, 30 sec), Fungicide (5 min), virucidal (1 min), Mycobactericid and tuberculocidal (1 min), surgical 
disinfectant (3 ml undiluted for 90 seconds twice)

0293

Săpun lichid 1L gata de uilizare
În spitale pentru spălarea și dezinfectarea preoperatorie a mâinilor, în maternități pentru igiena zilnică a nou-născuților, în 
domeniul alimentației publice, a industriei alimentare și, în general, în domeniile de acivitate în care se impun reguli stricte de 
igienă
üAre dublu efect: dezinfectant și anisepic. Se aplică 5-10 picături pe palme, după care se freacă una de alta minimum un minut 
sau se șterg mâinile cu un tampon înmuiat în produs. Ulterior se spală cu multă apă curată și se usucă 

• Bactericid, Fungicid
Liquid Soap Disinfectant for hands and teguments 1L ready to use 
In hospitals for preoperaive washing and desinfecing of the hands, in materniies for daily hygene of the new born, in public 
food domain and usualy in domains that require strict hygene
üHas double efect: desinfectant and anisepic. 5-10 drops are applied on the palms, ater that they are rubbed of eachother for at 
least 1 minute or whipped with a tampon soaked in product. Ater this, it is washed with a lot of water and then dried
• Bactericide, Fungicide

0294

Detergent dezinfectant nespumant 1L concentrat = 400 litri preparat
Curățarea, dezinfectarea și dezodorizarea instrumentarului din inox și a suprafetelor din siclă, porțelan, gresie, faianță, tacâmuri
üAre dublu efect: dezinfectează și curăță simultan. Concentratul se diluează în apă 

• Bactericid (0.25% la 5 min), Fungicid (1% la 15 min), Virucid (0.25% la 60 min, Microbactericid și Tuberculocid (2% la 15, respeciv 
90 min)
Detergent and disinfectant for surfaces, no-foam, colorless, odourless - 1L Concentrate = 400 L ready for use
Cleaning, desinfecing and deodoring stainless steel tools and glass surfaces, porcelain, stoneware, earthenware, cutlery
üHas double efect: desinfects and cleans at the same ime. The concentrate is diluted in water
• Bactericidal (0.25% at 5 min), Fungicide (1% at 15 min), virucidal (0.25% at 60 min, Microbactericid and tuberculocidal (2% at 15 
and 90 min)

1126

Detergent dezinfectant spumant 1L concentrat = 400 litri preparat
Curățarea, dezinfectarea și dezodorizarea instrumentarului din inox și a suprațetelor din siclă, portelan, gresie, faianță, tacâmuri
üAre dublu efect: dezinfectează și curăță simultan. Concentratul se diluează în apă 

• Bactericid (0.25% la 5 min), Fungicid (1% la 15 min), Virucid (0.25% la 60 min, Microbactericid și Tuberculocid (2% la 15, respeciv 
90 min)
Detergent and disinfectant for surfaces, dezodorizant with foam - 1L Concentrate = 400L ready for use
Cleaning, desinfecing and deodoring stainless steel tools and glass surfaces ,porcelain, stoneware, earthenware, cutlery
üHas double efect: desinfects and cleans at the same ime. The concentrate is diluted in water
• Bactericidal (0.25% at 5 min), Fungicide (1% at 15 min), virucidal (0.25% at 60 min, Microbactericid and tuberculocidal (2% at 15 
and 90 min)

1144

15

15

15

15
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Pungi autosigilante sterilizare indicator Autoclav/EO
Self-sealed Pouches, Steam/EO sterilizaion indicator

0621

250 × 400 mm
200 × 400 mm

190 × 330 mm
150 × 250 mm

90 × 250 mm

75 × 250 mm
60 × 100 mm

30

40

20

10100 buc/pcs
TS EN868-5 / EN ISO 11607

Indicator sterilizare aburi, Autoclav
Sterilizarea este evidențiată prin schimbarea 
culorii dungilor din roz în maro. Sterilizarea se 
realizează la temperaturi între 121˚-134° C 

Sterilizaion Tesing Adhesive Tape for 
steam 
Sterilizaion is highlighted by shiting of the 
stripes from pink to brown. Sterilizaion is 
accomplished at temperatures between 121˚ and 
134˚ Celsius

0561
19 mm × 50 m

 autoadeziv/adhesive100

Teste Bowie & Dick pentru testare Autoclav
Se folosește în autoclavul cu aburi pentru programele Bowie and Dick, la testarea penetrării aburului în 
sterilizator cu descărcare dinamică de aer
ü Se bagă în autoclav, se dă drumul la aparat. Testul este cel albastru, înfășurat în foi de hârie (pus la 
mijloc). Dacă se face sterilizarea, testul își schimbă culoarea din albastru în verde închis, în impul fazei 
de difuzie dintr-un ciclu de sterilizare. Dacă sterilizarea nu este suicientă - rămâne albastru. Testul oferă 
o conirmare vizibilă a detectării prezenței aerului rezidual (se pune între hârii ca să se vadă cât de bine 
pătrunde sterilizarea până la test), în urma unei monitorizări zilnice pentru 3.5 minute, la 134 °C - 137 °C. 
Nu trebuie să intre în contact cu lichidul
• 1 test, Material: testul este din hârie crep, iind pus între foi de hârie
Bowie&Dick Autoclave Test Pack for pre-vacuum steam sterilizers
Use the steam autoclave for Bowie and dick programs for the tesing of the penetraion of the steam 
sterilizer  with dinamic air discharge
ü Put the test into autoclav and turn on the device. The test is blue, wrapped in sheets of paper (put 
in the middle). If  sterilizaion is done properly, the color changes from blue to dark green during the 
difusion phase of sterilizaion cycle. If the sterilizaion  is not proper-remains blue. The test detects the 
presence of residual air ( is put between sheets to see how well  the sterilizaion penetrates  the test) ater 
a daily monitoring for 3.5 minutes at 134 °C - 137 °C. Should not come into contact with the liquid
• 1 test Material: the test is made from crepe paper, being placed between sheets of paper

0124 100

Rolă pungi sterilizare, Autoclav/EO
Hârie de ip crat (60 g/m2) în partea inferioară peste care este lipit un ilm transparent copolimer, format din 5 straturi
ü Forța medie de rezistență: 3N
Flat Reels, Steam/EO sterilizaion indicator
Krat paper type (60 g/m2) in the inferior side on which a ive-layer copolymer transparent ilm is glued
ü Average resistance force: 3N

0244

2

4

50 mm × 200 m

75 mm × 200 m
100 mm × 200 m

150 mm × 200 m
200 mm × 200 m

250 mm × 200 m
300 mm × 200 m
350 mm × 200 m
400 mm × 200 m

8

16
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Cuii instrumentar INOX
üOțel inoxidabil. Grad ridicat de duritate. Fiind 
produsă din inox (conține cel puțin 11% crom), cuia 
este rezistentă la coroziune și la căldură/îngheț
Instruments Stainless Steel Boxes
üStainless steel. High hardness. Being produce 
by steel (contains at least 11% chrom) the box is 
corrosion, heat/freeze resistant

1166

ATENȚIE!!! - Nu introduceți în pungă instrumentele ude sau apă. Umiditatea instrumentelor duce la arderea și explozia ambalajului! Timpul și temperatura opimă 
pentru sterilizare căldură uscată este 160˚C (320˚F) imp de 2 ore sau 170˚C (340˚F) imp de 1 oră.

ATTENTION! - Do not put in the bag wet instruments or water in the bag. Humidity of the instruments leads to the burning and explosion of the packaging. The 
proper ime for Dry-Heat sterilizaion is 160˚C (320˚F) for 2 hours or 170˚C (340˚F) for 1 hour.

ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007, Art. 79. - (2)
Toate dispoziivele medicale şi materialele care urmează a i sterilizate trebuie curăţate şi dezinfectate, înainte de a i supuse unui proces de sterilizare standardizat.
Durata menţinerii sterilităţii materialelor ambalate în pungi plasic sudate este de două luni de la sterilizare, cu condiţia menţinerii integrităţii ambalajului.
All medical devices  and the materials to be sterilized must be disinfected and cleaned before being subjected to a standardized sterilizaion process.
The products will remain sterile in the welded plasic paper bag 2 months from sterilizaion on condiion to maintain the integrity of the package.

Rolă pungi nylon sterilizare Pupinel
Lăsați instrumentele să se usuce complet
Flat Reels for Poupinel, Dry Heat sterilizaion
Leave the tools to completely dry

0874

Pungi nylon sterilizare Pupinel
Self-sealed Nylon Pouches for Poupinel,  Dry Heat sterilizaion

0853

17 × 7 × 3 cm

20 × 10 × 4 cm

26 × 15 × 5 cm

5 × 2 × 1.5 cm

51 × 254 mm

50 mm × 30.5 m

76 × 254 mm

76 mm × 30.5 m

102 × 254 mm

102 mm × 30.5 m

Indicator sterilizare caldură uscată, Pupinel
Sterilizarea este evidențiata prin schimbarea culorii de pe indicator din 
verde în maro, după expunerea la sterilizarea cu căldură uscată. Sterilizarea se 
realizează la 160 °C după 40 de min
Sterilizaion Tesing Adhesive Tape for dry heat
ü Sterilizaion is highlighted by shiting of the colors from the indicator 
from green to brown ater exposing to dry heat sterilizaion. Sterilizaion is 
accomplished at a temperature of 160 degrees Celsius ater 40 minutes

0547
19 mm × 50 m

autoadeziv/adhesive

100 buc

5

10

1160

Cuie freze și ace
Box for cuters and needles

7 × 3 × 2 cm
5

12 12

ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007, Art. 48 
Toate dispoziivele medicale şi materialele 
care urmează a i sterilizate trebuie curăţate şi 
dezinfectate, înainte de a i supuse unui proces de 
sterilizare standardizat.
ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007, Art. 79. - (1)
Durata menţinerii sterilităţii materialelor ambalate 
în cuii metalice perforate este de 24 de ore de la 
sterilizare, cu condiţia menţinerii cuiilor închise.
All medical devices  and the materials to be sterilized 
must be disinfected and cleaned before being 
subjected to a standardized sterilizaion process
The products will remain sterile in the  perforated 
metallic boxes 24 hours from sterilizaion on 
condiion to maintain the boxes closed.
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Mănuși Chirurgicale Sterile ușor pudrate
Sterile Latex Surgical Gloves - Light Powered

0158
2 buc/pcs

6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5500

Mănuși Chirurgicale Sterile nepudrate
Sterile Latex Surgical Gloves - Powder Free

0159
2 buc/pcs

6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5500

0154

Mănuși Examinare LATEX Ușor Pudrate, Albe - 100 buc
Latex Examinaion Gloves - Light Powdered, White - 100 pcs

0155

Mănuși Examinare LATEX Nepudrate, Albe - 100 buc
Latex Examinaion Gloves - Powder Free, White - 100 pcs

0728

Mănuși Examinare LATEX Mentă Ușor Pudrate - 100 buc
Latex Examinaion Gloves - Mint Light Powdered - 100 pcs

0830
Mănuși Examinare LATEX Aloe Vera Nepudrate - 100 buc
Latex Examinaion Gloves - Aloe Vera Powder Free - 100 pcs

XS, S, M, L

XS, S, M, L

XS, S, M, L

XS, S, M, L

10

10

10

10
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0660

0766

Mănuși Examinare NITRIL Albastru Ușor Pudrate - 100 buc
Nitril Examinaion Gloves - Light Powdered, Blue - 100 pcs

Mănuși Examinare NITRIL Roz Nepudrate - 100 buc
Nitril Examinaion Gloves - Powder Free, Pink - 100 pcs

0727

1229

Mănuși Examinare NITRIL Albastru Nepudrate - 100 buc
Nitril Examinaion Gloves - Powder Free, Blue - 100 pcs

Mănuși Examinare NITRIL Negre Nepudrate - 100 buc
Nitril Examinaion Gloves - Powder Free, Blue - 100 pcs

XS, S, M, L

XS, S, M, L

S, M, L

0157-TRS
Mănuși Examinare VINIL Ușor pudrate Transparent - 100 buc
Vinil Examinaion Gloves - Light Powdered, Transparent - 100 pcs

XS, S, M, L

XS, S, M, L

S, M, L

0157-ABS
Mănuși Examinare VINIL Ușor pudrate Albastru - 100 buc
Vinil Examinaion Gloves - Light Powdered, Blue - 100 pcs

10

10

10

10

10

10
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Pelerină cosmeică transparentă HDPE
Pentru vopsit, tuns
PPSB Stretch Headband (Fascia)
For dyeing, hair cut

0519 8

Folie Aluminiu pentru Coafor
Pentru vopsit șuvițe, realizat bigudiuri handmade din aluminiu
Hairdressers aluminium foil 
For paint strips, for making handmade curlers from aluminium

0960

Mănuși HDPE
Pentru vopsit
HDPE gloves
For dyeing

0267

Cască cosmeică pentru șuvițe
Transparent dying hair caps

0518

Bonetă LPDE cu elasic
LDPE Cap with elasic

0276

50 buc • pcs 100 buc • pcs100 buc • pcs

50m × 12cm 
15 µm

50m × 12cm 
20 µm

40

24

10010

Bol fumuriu cu mâner
übază aniderarpantă
Grey bowl with handles
ünon-slip base

1295 10
14 cm

Manta pentru tuns și vopsit
ürezistentă la apă, arginie
Cape “plasique”
üwaterproof, silver

1296 10

Pulverizator de apă
üdin plasic
Water spray botle
üplasic material

1291 10
250 ml

100 buc/pcs
100 × 150 cm 110×140 cm
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Elasice de păr profesionale cu 2 cârlige
Professional elasic bands with hooks-polybag 

1044

Clemă de păr aluminiu
Aluminium hair clips

1041

Clemă de păr oțel
Steel hair clips

1040

Clemă de păr sârmă oțel
Steel wire hair clips

1043

Clemă de păr oțel
Steel hair clips

1042
24 buc/pcs

50 mm

24 buc/pcs
45 mm

4 buc • pcs

12 buc/pcs
90 mm

12 buc/pcs
120 mm

6

6

6

Agrafe de păr drepte cu bulb în vârf
• maro, auriu, negru
Professional ball pointed Hair grips
• brown, silver, black

1038 5

106

Agrafe de păr ondulate
üaurii, maro, negre
Ball pointed hair grips waved
ügolden, brown, black

1039 5

Ace de păr ondulate
üaurii, maro, negre
Ball pointed hair pins waved
ügolden, brown, black

1037 5

Foarfecă tuns – inox
ücu șurub de reglare
Scissors for haircut – stainless steel
üwith adjustment screw

1292 10

16 cm

Pieptăn ionic anistaic, plasic
Anistaic comb, plasic

1290 10

17.5 cm

Bigudiuri – Velcro
üaurii, maro, negre
Plasic hair rollers - Velcro
ügolden, brown, black

1289 10

66 mm
6 buc/pcs

40 mm
12 buc/pcs

28 mm
12 buc/pcs

21 cm 16.5 cm

63 mm
100 gr

90 buc/pcs 

63 mm
500 gr

500 buc/pcs (approx)

55 mm
200 gr

350 buc/pcs (approx)



18

Freze diamantate cu capete aurite 
(Tungsten Carbide)
Pentru manichiură și pedichiură
Golden-Plated Diamond nail drills bits 
with Tungsten Carbide Heads
For manicure and pedicure

1055 10 1057

Freze diamantate cu capete din  oțel
Diamond nail drills bits

10

Role abrazive pentru freze manichiură
Sandy Belts for nails design, nails care, 
nails manicure

1058 10

20 buc/pcs

Pilă unghii, metal, sterilizabilă
Nail ile, from metal, sterilizable

1285 50 13 cm

Pilă lemn pedichiură - lemn
Timber pile for pedicure

1286 50
13 cm

Bufer pentru pilit/lustruit unghii
Nail bufer for polishing nails

1287-18 100
18 cm

Chiuretă profesională inox ip cleaner, pentru manichiură
Curete Nail Cleaner for manicure

1284-CLN 50
12 cm

Chiuretă 2 capete: pusher + scratcher pentru manichiură și pedichiură
Double-headed curete: pusher + scratcher for manicure and pedicure

1284-PS 50 12 cm

Chiuretă profesională din inox pentru cuicule
Professional curete, stainless steel, for cuicles

1284-CUT-1/2 50
14.5 cm, nr. 1/2

Bufer pentru pilit/lustruit unghii
Nail bufer for polishing nails

1287-95ABS 100

9.5 cm
verde-negru / green-black block

10 cm
alb / white block

Pilă banană, abrazivă
Banana Nail File, abrasive

1288 100

80x80

100x80

9.5 cm
albastru-negru / blue-black block

2 fețe abrasive
2 abrasive faces
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Rulouri bumbac 100%
Coton Dental Rolls 100% coton

0247

Dispenser Rulouri bumbac
Coton Rolls Dispenser

0296

0089

Periuță curățat unghii mâner plasic
Plasic Nails Brush

70

60

40

Separator interdigital pentru pedichiură
Separator interdigital
Pedicure Toe Separator
Interdigital separator

1123 68
20 perechi/pairs1000 buc/pcs

Saci bazin pedichiură
• Material: LDPE, 100 buc, 
PE protecive bags for pedicure sink
• Material: LDPE, 100 pcs

0721
450 × (520 + 2 × 200) × 0,025 mm10

Clește pedichiură inox Aqua
Nail nipper stainless Aqua

1283

10 cm
sterilizabil/sterilisable

10

Clește unghieră pentru unghii acrilice – inox
Nail Cuter for acrylic nails – stainless steel

1233

13 cm

10

Bețișoare din lemn pentru cuicule
Wooden Cuicle Pusher

1272 100

115 × 3.8mm 
100 buc/pcs

Sare de baie cu lapte de capră
üefect dezinfectant
Goat milk bath salt
üdisinfectant efect

1293 10
600 gr
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Bețișoare de bumbac 100%, cuie
Coton buds 100% coton, round can

0129

Bețișoare Make Up - 150 buc
Pentru aplicare fard, corectare machiaj 
üPrevăzute cu un capăt ascuțit și un capăt plat
Make-Up coton buds for cosmeic - 150 pcs
For applying makeup, correcive makeup
üProvided with a sharp end and one lat end

0132
Bețișoare de bumbac 100%, pungă
Pentru curățarea pielii și a urechilor, pentru aplicarea cremelor sau uleiurilor, 
pentru machiaj
Coton buds, 100% coton, bag
For skin and ear cleaning, for cream or oil applicaion, for makeup

0128

240

240

240

120

120

Set Cosmeic Make Up
• 10 dischete + 65 bețișoare + 10 bile cu oglindă
Cosmeic set
• 10 pads + 65 buds + 10 balls in PE box with mirror

0832 120

0136

150 buc • pcs

100 buc • pcs

70 buc • pcs

Dischete demachiante bumbac 100%
Coton Pads, 100% coton

72

144

144

100 buc/pcs

200 buc/pcs

100 buc/pcs

200 buc/pcs

Prosop Hârie aerată
Coafor, frizerie, manechiură, pedichiură (bun înlocuitor pentru 
prosoapele de material, iind foarte absorbante)
Air-Laid wipes 
Hairdresser,Barber’s, manicure, pedicure (good replacement for material 
towels, being very absorbent)

0685

Prosop Hârie aerată - alb
Air-Laid wipes - white

10256 20

50 buc/pcs
40 × 45 cm

50 gr/mp

100 buc/pcs
45x80 cm
60 gr/mp
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Pudră de talc
üCalmează iritațiile pielii și absoarbe umezeala
Talcum Powder
üCalms irritated skin and absorbs moisture

0338 25 250gr/1 kg/25 kg

Bețișoare hemostaice
Pentru micile iritații sau probleme ale pielii ce 
apar după bărbierit
üSigilează rănile. Remediu pentru oprirea 
sângerărilor
Stypic Hemostaic Matches
 For small irritaions or skin problems that occur 
ater shaving
üSeals wounds. Remedy to  stop bleeding

1053 60

20 buc/pcs

Guler hârie gofrată
Frizerie
• Dimensiuni bandă: 32x6.8 cm, 100% impermeabilă, 100% înindere
Hairdresser’s Neck Paper 
Barber’s
• Strip dimension: 32x6.8 cm, 100% waterproof, 100% streching

09690970

Dispenser guler hârie gofrată
Hairdresser’s neck paper Dispense

0807

Lavete cosmeic PPSB
PPSB cosmeic pads

100

20

12

5 role × 100 benzi
5 rolls × 100 strips

50/100 buc

Foițe protectoare pentru gene - albe
Protecing papers for lashes – white

1294 96 buc/pcs120
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20

Tampoane PPSB impregnate cu alcool izopropilic 70%
üPentru curățarea pielii, înainte de injecție
• Doar pentru uz extern. Întrerupeți uilizarea dacă apar iritații sau erupții 
cutanate. Evitați contactul cu ochii. În cazul contactului, clăiți cu multă apă
Prep Pad PPSB with alcohol 70%
üFor skin cleansing, prior to injecion. 
• External use only.  In the event of skin irritaion or rash, disconinue use.  
Avoid contact with eyes,  In case of contact, lush with a lot of water.

1081

100 buc/pcs
6.5 × 3 cm

Tampoane de celuloză albită fără clor
Pentru ștergerea unghiilor, dezinfectarea pielii înainte de efectuarea de infuzii, 
curățarea pielii cu diferite soluții, ca perniță de absorbție în cazul traumaismelor mici
Celulose Pads white, chlorine free
For nail whipping, skin desinfecing before infusion, skin cleaning with 
various soluions, the absorpion pad when small injuries occur

0968 4

Spirt Medicinal PET, alcool 70%
Soluție dezinfectantă, recomandată pentru masaje și igienizări
üpentru uz extern
Alcohol 70% for medical use
Disinfectant recommended for massages and sanitaion
üfor external use

0869

Dizolvant fără acetonă
delicat cu unghiile și pielea
Non-Acetone Remover
gentle to both nails and skin

1304

12

10

20 200 ml500 ml

1000 ml

Vată Hidroilă ip BC
Medical Coton Pleat, 50% coton 50% celluloze

0254

100 g

50 g

200 g

60

40

20

Vată Hidroilă sterilă
Medical Coton Pleat, sterile

0939 100

50 gr
100% bumbac/coton

5 × 4 cm
1000 buc/pcs

alcool izopropilic 70%
alcohol 70%

clorhexidină 0.5% și alcool izopropilic 70%
chlorhexidine gluconate 0.5% and alcohol 70%
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Comprese sterile ifon, 1 compresă pliată
Coton Gauze Swabs, sterilized with EO, 1 pcs per pouch

1082-12

Comprese sterile ifon, 4 comprese pliate
Coton Gauze Swabs, sterilized with EO, 4 pcs per pouch

1082-48

Rolă ifon ambalată individual - margini pliate
Coton Gauze Bandages - folded adges

0937

10 × 10 cm
12 straturi / 12 ply

10 × 10 cm
48 straturi / 48 ply

100% bumbac/coton
90 cm × 100 m

2

Fașă Tifon în banderolă hârie
Coton Gauze Bandages in paper muf

1083
24 role

10 cm × 4 m
10 cm × 5 m25

Comprese sterile PPSB
PPSB sterile gauzes

0891

90 200

5 × 5 cm
pliate în 4/folded in 4

100 buc/pcs

1200

360

Comprese nesterile ifon
Coton Gauze Swabs

0259

100 buc/pcs
8 pliuri/plies

300100 5 × 5 cm10 × 10 cm

Fașă Tifon ambalată individual
Coton Gauze Bandages

0251

20 cm × 10 m 15 cm × 10 m 10 cm × 10 m150 150 600

Comprese sterile ifon tăiate
Coton Gauze Swabs, sterilized, cut eddges

0510 8 × 10 cm

10 buc/pcs 25 buc/pcs 50 buc/pcs1600 720 450

Comprese Nesterile PPSB
PPSB Non sterile gauzes
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Pachet gheață instant
Hematoame, entorse, leziuni, hiper termice și alte cazuri în care se cere 
aplicare de strat rece, cu acțiune analgezică locală
üPoate i folosit imediat - nu necesită congelare prealabilă üUșor de folosit - 
doar strângeți, spargeți punga cu apă din interior și agitați pentru acivare
• Compoziție: Amestec de săruri nitrogene și apă
Instant ice cold pack
Hematomes, sprains, injuries, hyper thermals and in other cases where it is 
necessary appying a cold layer with local analgesic
üCan be used immediately - does not require prior freezing üEasy to use - just 
ighten, brake the bag of water inside and shake to acivate
• Composiion: mix of nitrogenous salts and water

1114

Spray rece
Se aplică înainte de epilare prin pulverizare la 
minim 15 cm de piele
üMicșorează semniicaiv disconfortul pacientului 
și protejează pielea atât de încălzirea excesivă, cât și 
de modiicări de culoare
• Compoziție: 15-25 % Propan, 15-25 % Iso-Butan, 
45-55 % Dimeileter
FriscoSpray cold spray
It is appied before waxing by spraying at a 
distance of minimum 15 cm from the skin 
üDecreases signiicantly the pacient’s discomfort 
and protects the skin from excessive heaing, as well 
as color shiting
• Composiion: 15-25 % Propane, 15-25 % Iso-
Butane, 45-55 % dimethylether

0910
200 ml

15x23cm, 215gr 13x15cm, 95gr36

10

Mâner Bisturiu Inox
• nr 3 lame 10-17, nr 4 lame 18-24, 10 buc
Stainless steel handels
• no. 3 blades 10-17, no.4 blades 18-24, 10 pcs

0658

0241

Lame bisturiu Oțel-Carbon
Surgical blades (Carbon steel)

100 buc/pcs

12

50

10

10

11

11

12

12

15c

15c

15

15

21

21

23

23

24

24

25

25

20

20

18

18

Ace de seringă
Extracția comedoanelor și punctelor negre, introducerea diverselor seruri și 
substanțe pentru tratamente de liting, depigmentare, ani-rid Ozonoterapia 
Disposable Hypodermic needle 
Blackheads and comedones extraion, inserion of diferent substances for 
liting treatments, depigmentaion, ani-aging ozone therapy

0233

100 buc / pcs
18G, 1 ½’ (1,20 × 38 mm - roz / pink)

19G, 1 ½’ (1,10 × 38 mm - alb / white)
20G, 1 ½’ (0,90 × 38 mm - galben / yellow)

21G, 1 ½’ (0,80 × 38 mm - verde / green)
22G, 1 ½’ (0,70 × 38 mm - negru / black)

23G, 1 ¼’ (0,60 × 32 mm - albastru / blue)
24G, 1’ (0,55 × 25 mm - mov / purple)

25G, ¾’ (0,50 × 19 mm - portocaliu / orange)
26G, ⅝’ (0,45 × 16 mm - maro / brown)

30G, ½” (0,30 × 13 mm - galben pal / pale yellow)
20

0872

Seringi Insulină, ac nedetașabil, piston cauciuc
Disposable Insulin syringe set with needle, rubber piston

20
1 ml ac / needle 29 G 1/2’ 

(0.33 × 13 mm) 
100 buc/cuie - 100 pcs/box

Seringi cu ac, Luer Lock, piston cauciuc
Disposable syringe set with needle, luer lock, rubber piston

0574 8

50/60ml ac / needle 18G  1½’ 
(1.2 × 25 mm - roz/pink)

25 buc/cuie - 25 pcs/box
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Cuii deșeuri infecțioase
Pentru depozitarea deșeurilor infecțioase neîntepătoare (vată, ceară de epilat folosită, fașe și măși de unică folosință) - inscripționate “pericol biologic“
Cremaion boxes for medical waster
For storing not singing infecious wastes (wool, used wax, bandage, disposable masks) - labeled “biohazard”

0255

40 litri • liters

20

Saci deșeuri infecțioase
Pentru depozitarea deșeurilor infecțioase neînțepătoare (vată, ceară de epilat folosită, fașe și măși de unică folosință)
Yellow bag with “Biological Hazard” sign
For storing not singing infecious wastes (wool, used wax, bandage, disposable masks)

0638
10 litri • liters 40 litri • liters 120 litri • liters20 litri • liters

100

20 litri • liters

20

10 litri • liters

25

Recipient Plasic Deșeuri Ințepătoare Tăioase
Pentru colectare de deșeuri medicale periculoase – ințepătoare. (ace, seringi, lame bisturiu etc)
üRecipient din plasic dotat cu sistem de inchidere provizorie si sistem de inchidere deiniivă.  Materialul din care sunt confecționate permit incinerarea cu 
riscuri minime pentru mediu. Conferă o protecție ridicată personalului sanitar care le uilizează cât și în transportul pentru eliminare inală
Plasic container for sharp singing waste
For hazardous medical waste collecion - singing (needles, syringes, scalpel blades, etc.)
üPlasic container featured with temporary locking system and permanent locking system. The material of which they are made allows burning with minimum 
risks to the environment. Confers high protecion to medical personnel using them as well as transportaion to inal disposal

0258
2.7 l 5 l70 60 15 l 20
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61 × 91.5 cm 
66 × 114 cm

Covor Contaminaion Control
Uilizat pentru controlul contaminării în spații cu cerințe de igienă ridicate, 
cabinete medicale, stomatologice, laboratoare.
üFoițe cu  suprafață lipicioasă care rețin praful și alte impuritați
• 10 seturi x 30 foițe

0529 5

Halat tercot
Guler și rever, 6 nasturi, 3 buzunare

0501 5

Compleu tercot
Guler și rever, 5 nasturi, 3 buzunare, pantaloni cu elasic și cordon

1230 5

Compleu tercot UNISEX
cu guler “V”, 3 buzunare, pantaloni cu elasic și cordon, 1 buzunar la spate

1231 5

alb
65% poliester, 35% 
bumbac, 195gr/m2

XS, S, M, L, XL

alb
65% polyester, 35% 
bumbac, 195gr/m2

XS, S, M, L, XL

albastru
65% polyester, 35% 
bumbac, 195gr/m2

XS, S, M, L, XL
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Mască hârie, 1 strat cu elasic 

Face paper mask 

0261

Mască 3 pliuri, 3 straturi cu elasic sau cu legături
Cosmeică, Spa & Welness: presoterapie, masaj, saună, consultații și 
intervenții medicale, etc
Surgical face masks, ear-loop or ies on both sides, 3 ply
Cosmeics, Spa & Welness: pressotherapy, massage, sauna, examinaion and 
medical intervenions, etc

0283

Halat protecție ip Laborator fără buzunare 
üPentru asigurarea protecției împotriva murdăriei, prafului (ex. vopseaua de 
păr în saloanele de cosmeică)
• Material: PPSB, Mărime: XXL, 75 × 120 cm
PPSB Lab coat no pocket
üTo ensure protecion against dirt, dust (ex. Hair dye in cosmeic salons)
• Material: PPSB, Size: XXL, 75 × 120 cm

0286

Halat protecție ip Vizitator cu legături
üPentru asigurarea protecției împotriva murdăriei, prafului (ex. vopseaua de 
păr în saloanele de cosmeică)
• Material: PPSB, Mărime: XXL, 75 × 120 cm
PPSB Isolaion gown with cuf
üTo ensure protecion against dirt, dust (ex.  Hair dye in cosmeic salons)
• Material: PPSB, Size: XXL, 75 × 120 cm

0285

Mască nețesut 3 pliuri, 2 straturi cu elasic
Medical Face masks, Earl-oop, 2 ply

0282

Bonetă medicală cu elasic
Pentru protecția părului
Non Woven Clip Cap, single elasic
For hair protecion

0279
100 buc/pcs

alb/white, albastru/blue

50 buc/pcs
18 × 15 cm

100 buc/pcs
18 × 20 cm

50 buc/pcs
18 × 15 cm

10

100 100

20

40100
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0339
Saboți de piele BAX 10
Încălţăminte comodă şi uşoară, desinată industriei alimentare, farmaceuice 
sau spitalelor, clinici medicale, laboratoare.
üFeţe perforate pentru o mai bună aerisire a piciorului. Talpă de formă 
ergonomică din poliuretan. Feţe: piele naturală de bovină. Căptuşeală: piele
• Comozi, nu transpiră piciorul
Leather Clogs
üComfortable and easy shoes, for food industry, pharmaceuicals industry or 
hospitals, medical clinics, laboratories
üPerforated fronts for beter venilaion of the foot. Outsole of ergonomic 
shape from Polyurethane. Fronts: bovine leather. Lining: Leather
• Comfortable, don’t sweat the foot

Mărimi: 
35-40
41-46

Mărimi: 
35-40
41-46

10

0358 10

0278

Acoperitori de pantoi PPSB
üAsigură protecție împotriva murdăriei de pe talpa încălțămintei
PPSB Shoe Cover 
üProvides protecion against dirt from the soles of shoes

10
100 buc

36 × 15 cm

0265

Acoperitori de pantoi CPE
• 100 buc, 2G / 3G
LDPE Shoe Cover
• 100 pcs, 2G / 3G

20
100 buc

1049

Acoperitori pantoi LDPE pentru dispenser, 2.5G, Albastru
LDPE Shoe Cover for Dispenser, 2.5G, blue

10 100 buc

1227

Dispenser Aluminiu de acoperitori pantoi cu mecanism metalic
ücapacitate 60 bucăți + 100 bucăți rezervă
Aluminium Dispenser for shoe covers, with iron mechanism
ücapacity 60 pcs + 100 pcs reserve

4

46×25×17.5 cm
3.5 Kg

0717

Saboți Albi Autoclavabili 
ücauciuc polimeric, cu talpă aniderapantă
Autoclavable Clogs
ürubber polymer, ani-slip sole

10

Mărimi: 
35-46
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0149

Papuci PPSB - unică folosință
În cabinete medicale, clinici, laboratoare analiză 

• Dimensiuni: 10.5 × 28 cm - mărime unică
PPSB Slippers - single use
In medical oices, clinics, labs
• Dimensions: 10.5 × 28 cm - unique size

închis
close

deschis
open

0387
Froir
üComozi și puternic absorbanți datorită texturii de froir 

• închis / deschis
Terry Coton Slippers with open toe 
üComfortable and highly absorbent  due to the terry texture
• close / open

închis
close

deschis
open

0719

EVA (Ethilenă + vinil acetat)
üSe construiesc de uilizator: se ridică separatorul interdeget și bareta de la 
câlcâi. Se prinde separatorul de baretă
EVA Slippers, inter-ingers, colored
üThey are built by the user: rise the separator between the inger and the heel 
bar. Atach the  separator to the bar

0967

Polisiren expandat
Expanded Plasic Slippers

1 per/pair
10.5x28cm

100gr/mp, 2pcs/bag

25 perechi/pairs10 perechi/pairs
10.5 × 28 cm

30

100

500

10
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0568

Dispenser Rolă Prosop Hârie Jumbo
Centre-pull Hand Towel Dispense

0592

Dispenser rolă profesional podea
Dispenser Floor standing

0137
Dispenser Prosoape Hârie Pliată Z & V
Z&V Fold Hand Towel Dispenser

0776

Dispenser Prosoape Hârie Pliată C & M
C&M Fold Hand Towel Dispenser, ABS grey & white

1008

Dispenser INOX oglindă, pentru Hârie Igienică Jumbo, cu cheie
Jumbo Roll Hygienic, Tissue Dispenser, Stainless Steel mirror 
shine

0567

Dispenser Rolă Hârie Igienică Jumbo
Jumbo Roll Hygienic, Tissue Dispenser

Rolă hârie industrială - albă
Wipper industrial issue paper

0691

21,5 × 33 × 21 cm

28,5 × 27 × 11 cm

25 × 29,5 × 13,5 cm

27,5 × 30 × 12 cm

25,5 × 26 × 12 cm

10

10

5

6

1002

Dispenser INOX oglindă, pentru Prosoape Hârtie Pliată C & M, cu cheie
C&M Fold Hand Towel Dispenser, Stainless Steel mirror shine

28,5 × 26 × 10 cm5

2

0138
Dispenser INOX oglindă, pentru Prosoape Hârie Pliată Z & V, cu cheie
Z&V Fold Hand Towel Dispenser, Stainless Steel mirror shine

28 × 26 × 11 cm5

12

12

25 cm × 300 m, 3.0 kg, DI/E 5/28 cm
29 cm × 296 m, 3.6 kg, DI/E 5/28 cm

2 straturi/plies
100% celuloză/celulose
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Șervețele faciale
Facial issue in dispenser box

1029

Rolă hârie prosop, derulare centrală, alb
Towel issue paper - white

0144 23 cm × 128 m, 1.01Kg, DE 18.5 cm
20 cm × 160 m, 1.25Kg, DE 19 cm

Prosop Hârie C
“C” fold hand towel pure celullose embossed issue

0143 23 cm × 33 cm
100 buc

Prosop Hârie V
“V” fold hand towel pure celullose embossed issue

0142
21 cm × 23 cm

100 buc

Rolă hârie igienică
Toilet issue paper

0534 9.5 cm × 170 m
0.50 kg

DI/E 6/19 cm

0942

Șervețele Umede dezinfectante
Anibacterian Wet issue

0942

PRIMA Șervețele Umede 
pentru piele sensibilă

6

24

6

Rolă hârie prosop - albastră 
Towel issue paper - blue

1219 20 cm × 160 m
1.25 kg

DI/E 5/19 cm

6

Rolă hârie prosop - albastră 
Wipper industrial issue paper

1220 26 cm × 296 m
3.00 kg

DI/E 7/28 cm

2

100 100

20

12

150 buc/pcs
2 straturi/ply

36 gr/mp
2 straturi/ply

100% celuloză/celulose

2 straturi/ply
100% celuloză/celulose

2 straturi/ply
100% celuloză/celulose

uz industrial/industrial use

36 gr/mp
2 straturi/ply

100% celuloză/celulose

10 buc/pcs 72 buc/pcs
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0775

Dispenser săpun - cu cheie
Soap Dispenser - built in key&lock

0997

Dispenser Spumă Săpun - cu cheie
Foam Soap Dispenser - built in key&lock

1001

Dispenser INOX oglindă pentru săpun - 
cu cheie
Soap Dispenser Stainless Steel mirror 
shine, built in key&lock

1121

VIORA - Săpun lichid spumă
Foam Soap liquid

0879

Săpun pastă cu paricule abrazive
üHidratant pentru mâini, înlătură murdăria 
industrială persistentă. Aromă lămâie.
Abrasive Paste Soap,
üdetartrant and moisturizer for hands, removes 
industrial persistent dirt, lemon

0889

Detergent rufe mașină spălat AUTOMAT
enzimaic, pentru îndepărtarea petelor diicile și păstrarea culorilor naturale
Laundry Detergent for AUTOMATIC machine
enzyme for removing tough stains and keeping natural color

0632
Înălbitor rufe pe bază de clor
dezinfectează, curăță, distruge bacteriile, ciupercile, mucegaiul
Laundry Bleach with Chlorine
disinfects, cleans, kills bacteria, fungus, mold

0837
VIORA - Săpun lichid
Liquid concentrate soap

5 litri 5 litri

1 Kg

sac 10 Kg 1 litru

1.2 litri
12 × 11,5 × 25 cm

1 litru
12,5 × 6 × 20,5 cm

1 litru
11,5 × 10 × 19 cm

4

36 16 24

24

4

2 10
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0839
Detergent lichid ferestre 
Liquid detergent for windows

0838
Detergent lichid vase - aromă de lămâie
Liquid detergent for dishes

1129

Detergent lichid gresie, faianță, marmură
Liquid detergent for sandstone, potery, marble

1132
Detergent parchet melaminat
Liquid Detergent for laminated looring, neutral PH

1135
Detartrant Gel
îndepărtează depunerile de calcar și rugina de pe obiecte sanitare, faianță, 
gresie, inox
Gel Descaler 
removes limescale and rust from sanitary ware, iles, steel

0880

Pasile odorizante pentru pisoar - 1 Kg
Deodorant block for urinal 

5 litri

5 litri

5 litri

50 buc × 20 gr pungă/bag
pin, măr, lămâie / pine, apple, lemon

5 litri 5 litri

4

4

4

4

10

4
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Polieilenă de joasă densitate
Pentru europubele

Saci menajeri negri HDPE/Black HDPE Garbage Bags

Saci menajeri albi HDPE/White HDPE Garbage Bags

0064
20 buc
20 litri

0065
20 buc
30 litri

0066
20 buc
40 litri

0067
15 buc
60 litri

0068
15 buc
80 litri

0069
10 buc
120 litri

0070
10 buc
140 litri

0071
10 buc
240 litri

45 × 56 cm

50 × 60 cm

50 × 70 cm

60 × 70 cm

60 × 80 cm

70 × 110 cm

80 × 110 cm

110 × 125 cm

Saci menajeri
HDPE Garbage Bags

0522
30 litri, 50 × 60 cm

20 buc100

Saci Menaj Albi
HDPE Garbage Bags

0523 40 litri, 50 × 70 cm
20 buc100

Uilizate pentru ambalarea produselor alimentare.

Polieilenă de înaltă densitate, foarte rezistentă 
Pentru colectarea deșeurilor menajere de uz alimentar, hotelier, industrial
Pentru ambalarea produselor
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1118

Spălător profesional geam
Profesional window washer

0899

Perie de spălat covoare cu mâner
Carpets brush with handle

1110

Perie podea ECO cu păr tare 3 cm
Floor brush with 3cm sif bristles

0516

Făraș plasic
Dustpan

0900

Făraș plasic cu coadă lungă
Long Handle Dustpan

0517

Găleată cu storcător (mâner de metal, roșie)
Round Bucket 12liters + Wringer, wire handle

0771

Set toaletă perie + suport WC
WC toilet set brush + holder

0546-MT
Racletă metalică cu cauciuc pentru geam
Metalic windows cleaner squeegee

32 cm

27 cm

45 cm

fără cauciuc

fără cauciuc / without rubber

cu cauciuc

cu cauciuc / with rubber

25 cm

12 litri

24

24 24

30 24

100

30

24

24

24

150

25 × 7.5 cm
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1100 × 210 × 20 mm
roșu

ilet italian
1 buc

1500 - 850 × 220 × 25 mm
roșu

ilet italian
1 buc

Mătură de împins - plasic
Plasic Push Broom 9cm sif bristles

0113

Coadă metalică mop/mătură
Metal broom/mop Handes

0115

Coadă metalică telescopică mop/mătură
Metal broom/mop Telescopic Handle

1174

Coadă lemn pentru mop/mătură
Wooden broom/mop Handle

0898

Spălător cauciuc pentru podea
Floor squeegee with rubber

0901

Mătură plasic fără coadă
Plasic Broom with long bristles

0655

Mătură plasic fără coadă
Plasic Broom

0515

10

25

24

50

50

24

12

12

păr tare, 9 cm, 40 cm lăține - 45˚

33 cm

păr scurt

păr mediu

păr lung
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160 gr
foarte absorbant

Mop podea bumbac
Coton mop

0111

Mop podea sinteic asortat
Syntheic mop assorted colours

0114

Talpă de Mop Plat
Flat Mop System

0896

Mop podea microibră
Microibra Mop, very absorbant

1122

40 40

50 30

24

24

150, 200, 250, 300 gr

100 gr 150 gr

muliir, 200 gr

Rezervă Mop Plat cu buzunare - microibră
Microiber Flat Mop Reill with pockets

0897-5018 60

Rezervă Mop Plat cu buzunare - microibră
Microiber Flat Mop Reill with pockets

0897-4515 60

Rezervă Mop Plat cu buzunare - microibră
Microiber Flat Mop Reill with pockets

0897-4514 60

50 x 18 cm
laușat - alb cu dungi / terry type with stripes

45 x 15 cm
ire de 1 cm - albastru / 1 cm strings - blue

45 x 14 cm
ire de 4 cm - alb / 4 cm strings - white

44x12 cm
1 buc

cu ariculație mobila și prindere universală
with swivel joint and universal clamp
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Bandă adezivă
Adhesive tape

1297 100

48mm × 60 m
43 µ

transparent
6 role

Hârie copiator
Copy paper

1298 100

A4
80 gr/mp

500 coli / sheets

CD – neprintabil
CD – non-printable

1299 100

CD-R 80 min
700 MB

25 buc/bulk

DVD+R – neprintabil
DVD+R – non-printable

1300 100

DVD+R 120 min
8x

4.7 GB
100 buc/bulk

Plicuri CD/DVD cu fereastră
CD/DVD Sleeves

1301 100

100 buc/bulk

Caiet
Copy-book for guests

0941 100
A6 - 10x15 cm

50 pag Creion din lemn
Wooden pencil

0940 288

8.5 cm



39

Vestă semnalizare relectorizantă galben 
luorescent

0668 10Singător auto ip Spray cu pulbere AB, 1Kg
Singătorul de incendiu, pe care eși obligat să îl ai 
în mașină, trebuie să se ale în garanție și să aibă 
inscripționat termenul de valabilitate.

1181 10

Triunghi presemnalizare avarie, 45 cm
Așa cum stabilește Codul Ruier, eși obligat să 
ai două asfel de produse în mașină, atunci când 
circuli pe drumurile publice.
Un triunghi relectorizant omologat internațional 
poate i recunoscut după marca de omologare, 
reprezentată de litera E și codul țării care a acordat 
omologarea încadrate într-un cerc, precum și o 
serie de ideniicare

1157 40

Trusă sanitară auto

Conținutul minim obligatoriu al trusei 
sanitare 
• Foarfece vârfuri boante - 1 buc
• Dispoziiv respirație gură-gură - 1 buc
• Leucoplast 2,5 cm / 2,5 m - 1 rolă
• Pansament 6 / 10 cm - 4 buc
• Comprese sterile 10/8 cm × 25 buc - 5 set
• Fașă ifon 5 cm / 4 m - 2 buc
• Fașă ifon 10 cm / 4 m - 2 buc
• Bandaj triunghiular l = 80 cm - 2 buc
• Pansament steril absorbant (2 dimensi-
uni) - 4 buc
• Fașă elasică 5 cm × 4 m - 1 buc
• Mănuși examinare - 2 per
• Ace siguranță - 6 buc
• Folie de supraviețuire izotermă - 1 buc
• Broșură prim ajutor - 1 buc

0600

Trusele medicale pe care eși obligat să le ai în mașină sunt reglementate de Ordinul Ministrului Sănătății nr. 
987/2007.
Codul Ruier stabilește la art. 8 că, pentru a i condus pe drumurile publice, orice vehicul trebuie dotat cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri 
relectorizante și un singător de incendiu.
În cazul în care încalci această regulă, poți i sancționat cu o amendă din clasa a II-a (4 sau 5 puncte-amendă). Un punct-amendă reprezintă valoric 10% din 
salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

6

Kit înlocuire trusă sanitară prim ajutor AUTO
Conținutul minim:
• Foarfece vârfuri boante - 1 buc
• Pansament cu rivanol 10 x 6 cm - 1 buc
• Pansament steril absorbant, 1-a dimensiune - 2 buc
• Pansament steril absorbant, 2-a dimensiune - 2 buc
• Leucoplast 2,5 cm x 2,5 m - 1 buc
• Comprese sterile 10/8 cm x 25 buc - 5 set

0602 6

Singător Presurizat cu Pulbere ip P3
pentru Lichide (ulei, grăsimi, benzine) și Gaze 
inlamabile (metan, propan)
ü tub oțel 

0840-P03 2
3 kg pulbere

focare clase BC

Singător Presurizat cu Pulbere ip P6
pentru Lichide (ulei, grăsimi, benzine) și Gaze 
inlamabile (metan, propan)
ü tub oțel 

0840-P06 2
6 kg pulbere

pulbere focare clase BC

Singător Presurizat cu Gaz ip G5
pentru echipamente electrice sub tensiune, 
Lichide (ulei, grăsimi, benzine) și Gaze inlamabile 
(metan, propan)
ü tub oțel 

1232-G5 2

5 kg CO
2

focare clase EBC


