UNDGÅ AT SÆTTE
SORTE FINGERAFTRYK
PÅ MILJØET

SÆT DIT
MILJØAFTRYK
MED REN
SAMVITTIGHED

Nu kan du få en
komplet håndhygiejneserie, som
både er svanemærket
og effektiv mod selv
det værste snavs

NYHED

STOR MILJØBELASTNING
OPLØSNINGSMIDLER
ØGET RISIKO FOR ALLERGI
IRRITERET HUD
RISIKO FOR FLERE SYGEDAGE

Sådan ville verden være uden
svanemærkede håndhygiejneprodukter

MINIMAL MILJØBELASTNING
INGEN OPLØSNINGSMIDLER
MINDRE RISIKO FOR ALLERGI
SUND HUD OG ØGET ARBEJDSGLÆDE
FÆRRE SYGEDAGE

SÆT DIT
MILJØAFTRYK
MED REN
SAMVITTIGHED

Med svanemærket fjerner du skadelige
tilsætningsstoffer og gavner miljøet

Nu kan du få en
komplet håndhygiejneserie, som
både er svanemærket
og effektiv mod selv
det værste snavs

NYHED

SAMME SYSTEM
FLERE LØSNINGER

Sort industri ...
Når skidtet ser sortest ud, har du
brug for effektive midler. Uden at gå
på kompromis med hensynet til hud
og miljø.
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Plutect Dual - hudplejecreme.
Premium - håndrens.
Mild - håndsæbe.

Let industri ...
God håndhygiejne kræver både
creme og mild sæbe. Sæbe til at
rengøre huden. Creme til at holde
huden sund.
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Plutect Dual - hudplejecreme.
Nature - håndsæbe.

Kontor ...
Vælg den produktsammensætning,
som passer til dit arbejdsmiljø.
Fx sæbe og creme med en dejlig
frisk duft.

Lad os hjælpe dig med en miljørigtig løsning,
som passer til dit behov
Hos Plum har vi lang erfaring i at sætte sund hud i system. Vi leverer løsninger inden
for håndhygiejne til de mest krævende arbejdspladser i landet – fra operationsstuer
over levnedsmiddelindustrien til de hårdeste negle i jernindustrien. Lige nu gør vi det
nemt for dig at prøve de fordele, som vores program kan give dig. Du behøver ikke
tage vores ord for det. Prøv selv og hør, hvad dine kollegaer siger!
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Fresh - håndsæbe.
Plutect Care - hudplejecreme.

FÅ EN GRATIS
PRØVEOPSTILLING
Ring 6471 2112
eller gå ind på
www.plum.dk

En komplet serie
af svanemærkede
produkter
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Svanemærket er din garanti for
at produkterne:

· Overholder strenge miljøkrav.
· Tager hensyn til din sundhed.
· Er af god kvalitet.
Plum sætter de gode tanker i
system.

Forpakning:
100 ml tube
0,7 l bag-in-box

Varenr.:
2541
2503

Hudplejecreme til før, under og efter
arbejde med skiftende arbejdsprocesser, der involverer både vandbaserede og ikke-vandbaserede
stoffer. Uden parfume.

Forpakning:
250 ml tube
1 l bag-in-box

Varenr.:
2965
2963

Parfumeret hudplejecreme til før,
under og efter arbejde. Understøtter
og genopbygger hudens naturlige
barrierefunktion.

Forpakning:
100 ml tube

Varenr.:
2531

Genopbyggende hudplejecreme til
pleje af normal og tør hud. Hjælper
huden med at genopbygge sin
naturlige barrierefunktion. Uden
parfume.

Forpakning:
250 ml tube
1,4 l bag-in-box

Varenr.:
0615
0618

Mild men effektiv håndrens uden
opløsningsmidler. Opløser snavset
og har samtidig en genindfedtende
effekt på huden.
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Forpakning:
500 ml pumpeﬂaske
1,4 l bag-in-box

Varenr.:
1634
1637

Håndsæbe med en behagelig
frisk duft. Til almindelig og daglig
håndvask.
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Forpakning:
500 ml pumpeﬂaske
1,4 l bag-in-box

Varenr.:
1733
1737

Mild shampoo til hår og krop. Er let
parfumeret, men uden farve.
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Forpakning:
1,4 l bag-in-box

Varenr.:
1494

Mild og hudvenlig sæbe uden farve,
parfume og konserveringsmidler. Til
normal og hyppig håndvask.
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Forpakning:
500 ml pumpeﬂaske
1,4 l bag-in-box

Varenr.:
1788
1795

Mild håndsæbe til normal og hyppig
håndvask. Uden farve og parfume.

4PSK

Forpakning:
500 ml pumpeﬂaske
1,4 l bag-in-box

Varenr.:
1664
1667

Ekstra mild og hudvenlig håndsæbe.
Uden farve og parfume. Specielt
velegnet til meget hyppig håndvask.

Giv de hårde negle
en gang skånevask
Nu kan du fjerne selv den mest
krasbørstige oliesnavs med en
effektiv, men mild håndrens uden
opløsningsmidler.

HER ER KUN DET
BEDSTE GODT NOK

Den nye Premium håndrens har
en unik sammensætning af bl.a.
udvalgte vegetabilske ingredienser,
som opløser snavset og samtidig har
en genindfedtende effekt på huden.
Den er letskummende. Det gør den
nem at vaske af og efterlader huden
blød og behagelig.
Renseeffekten støttes med et slibemiddel af naturligt majskolbegranulat.
Så med Premium tager du hensyn til
både huden og miljøet. Alle, der har
prøvet, er begejstrede. Prøv selv.

Case: Audi
Emne: Prøvekørsel af Premium
Resultat: Rene hænder, sund hud
og glade medarbejdere
Hos Audi i Fredericia arbejder 55 personer hver dag med at servicere biler, der som
de siger har et Vorsprung durch Technik. 27 af dem arbejder med klargøring, service
og reparation af bilerne. De er begejstrede for Premium. Eller som værkstedschef
Erling Pedersen siger: – Her er kun det bedste godt nok. Håndrensen skal både være
effektiv og skånsom mod hud og miljø. Premium gør hænderne rene, virker mild og
udtørrer ikke huden.
Audi har i samarbejde med Plum sat håndhygiejnen i system og anvender både
håndrens, sæbe og creme før og efter arbejdet. Produkterne er naturligvis svanemærkede. Vi kan også hjælpe din virksomhed til en god og miljørigtig håndhygiejne.

DET ER IKKE FOR GODT
TIL AT VÆRE SANDT!
Vi laver en prøveopstilling. Er I ikke
tilfredse, fjerner vi det hele igen. U/B.
Vi stoler så meget på vores produkter, at vi er parate til at
lade dem stå deres prøve ude hos dig. Kontakt os og lad os
komme med et forslag til en prøveopstilling, som vi sætter op
i din virksomhed. Hvis du og dine kollegaer ikke er glade for
løsningen og ikke ønsker at fortsætte med vores produkter
efter prøveperioden, kommer vi og fjerner det hele igen.
Det koster dig ikke en øre i prøveperioden. Til gengæld tager
du hensyn til miljøet og får rene og sunde hænder.

Kontakt os på tel. 6471 2112 · info@plum.dk · www.plum.dk

