
esemtan® skin lotion
Színezékmentes testápoló, normál bőrre.
Előnyei: tápláló és hidratáló, gyorsan
felszívódó, könnyen eloszlatható.

500 ml /70000898/ 3 290 Ft

mikrozid® universal wipes
Anyagbarát, gyors tisztító- és
fertőtlenítő kendők alacsony alkohol
tartalmú oldattal impregnálva.

100 db/csomag/7000038/ 5 590 Ft
5 990 Ft

esemtan® wash lotion 
Bőrbarát testlemosó, válogatott ápoló
összetevőkkel. Kíméletesen tisztít és gyengéd a
bőrhöz. Allantoin tartalmú, amelynek nyugtató
hatása van a bőrre, valamint hidratálja és
elősegíti a sejt megújulást.

1 liter /116602/ 2 390 Ft
2 990 Ft

desderman® care
Felhasználásra kész alkohol alapú higiénés
és sebészi kézfertőtlenítőszer dexpanthenol
és E-vitamin ápolóanyagokkal. 

1 liter /70002337/ 3 590 Ft
4 120 Ft

3 890 Ft

mikrozid® AF liquid 
Alkohol alapú gyors fertőtlenítőszer nem
invazív orvosi eszközökhöz és egyéb
felületekhez.

1 liter /109304/ 2 690 Ft
3 150 Ft

mikrozid® AF kendő 
utántöltő
Aldehidmentes, felhasználásra kész, magas
alkoholtartalmú impregnált fertőtlenítő kendő.

150 lap/csomag/109205/ 3 390 Ft
4 120 Ft

Az akciós áraink 2022. november 14-től
2022. december 16-ig, illetve a készlet
erejéig érvényesek. 
Az árak az ÁFÁT tartalmazzák!

TÉLI AKCIÓ

Kizárólagos magyarországi képviselet:

Allegro Kft. 1045 Budapest, 
Berlini utca 47-49. 
Telefon: (1) 350 21 07
Fax: (1) 329 18 54 
E-mail: info@allegro.hu 

A hirdető semmiféle felelősséget nem
vállal az információk/árak esetleges
hiányosságai, pontatlanságai és elírásai
miatt. Az akciós újságban feltüntetett
valamennyi információ tájékoztató jellegű,
a változtatás jogát fenntartjuk!www.allegro.hu, www.schuelke.com



rotasept® 
Felhasználásra kész oldat, speciális forgó 
műszerek tisztítására és 
fertőtlenítésére, korrózió megelőző hatással.

2 liter /104743/ 8 990 Ft
10 650 Ft

dentavon®
Dentavon® aktív oxigén alapú 
aldehidmentes fertőtlenítőszer koncentrátum 
fogászati lenyomatok fertőtlenítésére.

900 g /125203/ 14 890 Ft
16 100 Ft

SM2 univerzális fali adagoló
Folyékony szappanok, műtéti bemosakodó 
szerek, valamint bőrápoló szerek pontos és 
gyors adagolásához. Egyszerűen állítható
adagolás (1ml-3ml). 

450-1000ml/668500/ 16 990 Ft
18 690 Ft

Schülke fehér tetős
fertőtlenítő kád

Komplett áztatórendszer kiemelhető
szűrőbetéttel, mindenféle műszer és
eszköz szobahőmérsékleten végzett
tisztításához és fertőtlenítéséhez.

3 literes /144307/ 27 690 Ft
32 690 Ft

terralin® protect 
Koncentrátum orvostechnikai eszközök és
egyéb nagy felületek fertőtlenítő tisztításához.
A termék felmosófolyadék elkészítésére
alkalmas.

2 liter/181605/ 9 790 Ft
11 200 Ft

gigasept® instru AF
Aldehidmentes tisztító- és fertőtlenítőszer 
orvosi műszerekhez.

2 liter/107425/ 

5 liter/107426/ 

16 990 Ft

37 990 Ft

19 150 Ft

42 250 Ft

schülke® mérőpohár
A pontos és gazdaságos munkaoldatok
elkészítéséhez elengedhetetlen eszköz.

500 ml/136101/ 2 690 Ft
2 990 Ft

Keressen bizalommal!
Az Ön partnere:


