Chrisal
probiotiskie higiēnas un
kopšanas produkti
PRECES NOSAUKUMS

IEPAKOJUMS

Cena EUR Cena EUR
bez PVN
ar PVN

Probiotiskie tīrīšanas līdzekļi
PROBISANA Universālais tīrīšanas līdzeklis

1

Universāls, probiotisks tīrīšanas līdzeklis novērš
netīrumus un nepatīkamu aromātu vairāku
dienu garumā.
Attīra virsmas līdz mikroskopiskam līmenim;
Aktīvi novērš nepatīkamus aromātus;
Samazina mikrobu un patogēnu rašanās risku;
100% dabiskas aktīvās sastāvdaļas.

1L

5.73

6.93

1L

5.73

6.93

1,5 L

9.67

11.70

750 ml

5.06

6.12

PROBISANA Grīdu tīrīšanas līdzeklis

2

Probiotisks grīdu tīrīšanas līdzeklis pilnībā attīra
grīdas virsmu un novērš nepatīkamus
aromātus.
Attīra grīdas līdz mikroskopiskam līmenim;
Aktīvi novērš nepatīkamus aromātus;
Samazina mikrobu un patogēnu rašanās risku;
100% dabiskas aktīvās sastāvdaļas.

PROBISANA Veļas mazgāšanas līdzeklis

3

Probiotisks veļas mazgāšanas līdzeklis visa
veida veļas mazgāšanai un svaigumam.
Īpaši koncentrēts produkts;
Paredzēts baltiem un krāsainiem apģērbiem
līdz pat 60°C;
Probiotikas nodrošina ilgstošu apģērba tīrību;
Aktīvi novērš nepatīkamus aromātus;
Saglabā veļas mašīnas un novadcauruļu tīrību.

PROBISANA Trauku mazgāšanas līdzeklis

4

Probiotisks trauku mazgāšanas līdzeklis kārtīgi
attīra traukus no taukiem un samazina
patogēnu rašanās risku.
Kārtīgi attauko netīros traukus;
Maigs ādai;
Samazina mikrobu un patogēnu rašanās risku;
Novērš trauku lupatiņas nepatīkamā aromāta
rašanos;
Saglabā novadcauruļu tīrību.
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ATTĒLS

PROBISANA Home spray

5

Probiotisks sprejs likvidē alergēnus un aktīvi
novērš nepatīkamas smakas.
Samazina risku inficēties ar baktērijām;
Aktīvi likvidē alergēnus (putekļu ērcītes);
Aktīvi novērš nepatīkāmas smakas;
Piemērots visa veida tekstilizstrādājumiem.

200 ml

9.89

11.97

Probiotiskie personīgās higiēnas produkti
PROBISANA Ķermeņa krēms
6

Ķermeņa krēms pastāvīgi uztur ādu tīru, kā arī
saglabā stabilu un veselīgu mikrofloru.
Aizsargā un baro ādu;
Saglabā stabilu, veselīgu ādas mikrofloru;
Samazina infekciju risku.

400 ml

11.16

13.50

100 ml

8.97

10.85

750 ml

6.54

7.91

150 ml

2.38

2.88

PROBISANA Atjaunojošs ādas krēms
7

Īpaši radīts, lai atjaunotu ādu un iegūtu stabilu
un veselīgu mikrofloru.
Ātri atjauno ādas dabisko mikrofloru;
Stiprina ādu;
Samazina infekciju risku.

PROBISANA Vannas putas

8

Īpaši radītas, lai uzturētu ķermeņa ādu maigu
un tīru, kā arī, lai samazinātu mikrobu un
patogēnu rašanās risku.
Mīkstina ādu;
Atjauno ādas mikrofloru;
Ilgnoturīgas putas;
Aktīvi novērš ķermeņa nepatīkamo aromātu
līdz pat 12 stundām, pēc produkta
izmantošanas;
Saglabā novadcauruļu tīrību.

PROBISANA Roku ziepes

9

Probiotiskas roku ziepes roku tīrībai, kā arī
mikrobu un patogēnu rašanās riska
mazināšanai.
Dziļi attīra poras;
Hidrāts (satur ūdens molekulas);
Noturīga un patīkama roku smarža;
Atjauno ādas mikrofloru;
Izturīga aizsardzība.
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PROBISANA Roku želeja
Probiotiska roku želeja roku tīrībai, kā arī
mikrobu un patogēnu rašanās riska
mazināšanai.
10
Sniedz atsvaidzinošu sajūtu;
Hidrāts;
Atjauno ādas mikrofloru;
Aizsargā vairāku stundu garumā.

150 ml

3.12

3.78

10 x 4 ml

5.73

6.93

150 ml

5.76

6.97

200 ml

9.89

11.97

200 ml

9.89

11.97

PROBISANA Zobu birstes tīrītājs
Probiotisks zobu birstes tīrītājs novērš zobus
bojājošu baktēriju rašanās risku.
11 Samazina mikrobu rašanās risku, tādējādi
pasargājot zobus no bojājumiem un kariesa;
Viens 4ml iepakojums darbojas 7 dienas;
100% dabiskas aktīvās sastāvdaļas.

PROBISANA Dezodorants
sievietēm/vīriešiem
100% dabisks dezodorants, kurš radīts, lai
nodrošinātu ādai veselīgu mikrofloru un aktīvi
12 cīnītos ar nepatīkamu aromātu.
Nesatur toksiskus sviedru bloķētājus;
Darbojas 48 stundas (fiziskās slodzes gadījumā
24 stundas);
100% dabisks nepatīkamā aromāta novērsējs.

PROBISANA Probiotisks ķermeņa
atsvaidzinātājs
Probiotisks ķermeņa atsvaidzinātājs nodrošina
ādai veselīgu mikrofloru un samazina infekciju
13
risku.
Padara ādu veselīgāku;
Atjauno ādas mikrofloru;
Samazina ādas infekciju rašanās risku.

PROBISANA Kāju atsvaidzinātājs
Probiotisks kāju atsvaidzinātājs aktīvi cīnās ar
nepatīkamo aromātu un nodrošina kājām
14
veselīgu mikrofloru.
Dabisks nepatīkamā aromāta novērsējs;
Atjauno kāju mikrofloru.
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PROBISANA Dušas želeja
Probiotiska dušas želeja maigai ķermeņa
kopšanai. Samazina mikrobu un patogēnu
rašanās risku.
Dziļi attīra poras;
15 Sniedz atsvaidzinošu sajūtu;
Padara ādu mīkstāku;
Atjauno ādas mikrofloru;
Aktīvi novērš ķermeņa nepatīkamo aromātu
līdz pat 12 stundām, pēc produkta
izmantošanas.

400 ml

5.06
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6.12

