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Komplett skydd 
för din hud 
Skapa en mer hälsosam arbetsplats



Effektiv rengöring i farten 
Jobbar du i en stressig miljö som 
alltid måste kännas fräsch och 
välkomnande? Med snygga och 
funktionella förpackningar är 
STERISOL SWEDEN en flexibel och 
lättplacerad hudvårdsserie som 
passar lika bra i en kontorsreception 
som på ett café eller i en butik.  
I sortimentet finns grovrengöring, 
handtvål, duschtvål/schampo, 
handdesinfektion och handcreme. 

 
Ett sortiment skapat  
utifrån dina behov

Att ha rena händer är ett måste, särskilt om du 
hanterar livsmedel eller kommer i kontakt med många 
människor under din arbetsdag. Allt vatten sliter på din 
hud och kan göra den mer känslig. Vår hudvårdsserie 
STERISOL SWEDEN är speciellt utvecklad för att ge 
effektiv och vårdande rengöring på ett milt, flexibelt 
och miljövänligt sätt.



 
Ett sortiment skapat  
utifrån dina behov

Skin Care at Work – utvecklat  
och tillverkat i Sverige 
Skin Care at Work är vårt helhets-
koncept med praktiska, effektiva 
och skonsamma hudvårdsproduk-
ter utan onödiga tillsatser. Våra 
lösningar är flexibla och skapade för 
att kunna anpassas helt utifrån dina 
specifika behov.

Liksom alla våra produkter och 
system är STERISOL SWEDEN 

utvecklat och tillverkat i Sverige.  
Vår verksamhet är certifierad enligt 
ISO 14001 och ISO 9001 samt 
uppfyller kraven enligt ISO 13485. 

Söker du ett stationärt rengörings- 
system, rekommenderar vi Sterisol 
System. Läs mer på sista sidan.

Tre steg till  
friskare hud

Skydda 
Händerna klarar påfrestningar 
bättre, om du redan innan 
jobbet preparerar huden med 
produkter som ger det bästa 
skyddet. Grunda med en av våra 
mjukgörande och återfettande 
hudcremer.

Rengöra 
Många yrken kräver både 
regelbunden tvätt och 
desinficering. I vårt breda 
sortiment finns skonsamma och 
effektiva produkter för allt från lätt 
till svår smuts.

Återställa 
När arbetsdagen är slut behöver 
du återställa huden och låta 
den återhämta sig från dagens 
påfrestningar. Rengör och avsluta 
med att smörja in huden med en 
av våra sköna hudcremer.
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Grovrengöring 
Effektiv rengöring  
i tuffa miljöer
Har du ett jobb där du blir smutsig av olja, färg eller andra krävande 
ämnen? Då vet du att det kan vara svårt att bli ren – dessutom 
innehåller många rengöringsprodukter på marknaden starka ämnen 
som kan vara påfrestande för din hud. I vårt STERISOL SWEDEN-
sortiment finns beprövat effektiva och ändå milda produkter för 
grovrengöring, speciellt utformade för att skydda din hud.

No.1
 Skin Care in Swedish 

Heavy Industry 
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Sterisol SUPER Hand Cleanser 
Oavsett om du vill bli av med torr eller 
fet och oljig smuts, rengör SUPER 
Hand Cleanser dina händer ordent-
ligt utan att påfresta huden. Vege-
tabilisk olja och majs som friktions-
medel löser smutsen effektivt och 
naturligt skonsamt. SUPER Hand 
Cleanser är återfettande, vårdande 
och motverkar både handeksem och 
hudsprickor. Milt parfymerad och fri 
från lösningsmedel.
Art nr: 4489

Sterisol ORIGINAL Hand Cleanser 
ORIGINAL Hand Cleanser är naturligt 
effektiv, särskilt mot oljebaserad 
och fet smuts. Vegetabiliska oljor 
löser smuts, rengör skonsamt och 
återfettar huden. ORIGINAL Hand 
Cleanser är milt parfymerad och fri 
från lösningsmedel. 

Art nr: 4490

Sterisol Hand Cleanser 
Hand Cleanser är en effektiv men 
mild tvål utan lösningsmedel eller 
friktionsmedel. Den är lätt parfyme-
rad, rengör skonsamt och hjälper 
huden att behålla sin normala 
barriärfunktion.
Art nr: 4444



Sterisol SOAP EXCLUSIVE 
Njut av en mjuk, krämig tvål med en lyxig känsla. Sterisol SOAP 
EXCLUSIVE innehåller bara nedbrytningsbara råvaror, rengör skonsamt 
och gör dina händer mjuka, lena och fräscht doftande av mild parfym. 
Art nr: 4823
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Sterisol SOAP 
Vår milda flytande tvål håller händerna rena och 
mjuka och är ett bra, flexibelt val för många olika 
typer av miljöer. Sterisol SOAP innehåller inga 
färgämnen och är milt parfymerad.
Art nr: 4822, 4461

Sterisol SHOWER 
Skonsamt ren från topp till tå – vår milda duschtvål passar 
lika bra för huden som håret och innehåller bara väl utvalda, 
nedbrytbara ingredienser. Sterisol SHOWER innehåller inga 
färgämnen och fungerar utmärkt även i hårt vatten och 
saltvatten. Milt parfymerad, pH-värde 5.
Art nr: 4802, 4804, 4806

Tvålar 
Alltid skonsamt 
rena händer
Jobbar du på en mottagning, ett kontor, i en butik eller kanske på en 
förskola? Då förstår du vikten av regelbunden handtvätt, inte minst för 
att undvika smittspridning. Våra flytande, skonsamma tvålar och dusch/
schampo i smidiga, flexibla förpackningar är milda men ändå effektiva och 
minskar risken för hudproblem, allergier och eksem.

Sterisol SOAP HANDWELL 
Sterisol SOAP HANDWELL är en effektiv, allsidig 
tvål som passar utmärkt för olika miljöer och även 
används i livsmedelsindustrins hygienslussar. Den 
rengör händerna milt och skonsamt, är oparfymerad 
och innehåller inga färgämnen. 
Art nr: 4851
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 Creme 
Alla mår bra av att 
ta hand om sin hud

Sterisol HAND CREME 
Vår klassiska handcreme är smidig, kladdfri 
och har en hög fetthalt som gör torra händer 
naturligt mjuka. Cremen är oparfymerad, har 
pH-värde 7 och innehåller 18 % fett.
Art nr: 4342, 4344
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100ml

Hur bra och mild tvål du än använder, kan upprepad 
tvätt och vatten torka ut huden. Komplettera därför 
med en skön creme för att hålla dina händer lena 
och motverka hudirritationer. Våra mjukgörande och 
återfettande cremer fungerar också förebyggande, så 
din hud kan bygga upp ett långsiktigt vårdande skydd.

Sterisol Luphenil 
Bygg upp ett naturligt skydd för 
dina händer med mjukgörande 
Luphenil handcreme. Den åter-
fettar effektivt efter ett arbetspass 
och lämpar sig även utmärkt för 
extremt torr hud och torra fläckar. 
Använd gärna i förebyggande syfte.
Luphenil är oparfymerad, dryg, 
har pH-värde 5 och en fetthalt på 
hela 50 %.
Art nr: 4351

50ml



Handdesinfektion 
Rent, sunt och 
bakteriefritt

Regelbunden användning av tvål och vatten är 
grunden i god handhygien. Om du dessutom 
kompletterar med en effektiv handdesinfektion 
har du ett optimalt skydd för att hålla bakterier 
och smittor borta. I vårt sortiment har vi två 
olika typer av handdesinfektion, Etanol och 
Rinse. Båda innehåller enbart nedbrytbara 
råmaterial och är väl balanserade för att vara 
maximalt skonsamma mot både hud och miljö.

Sterisol Handdesinfektion Rinse 
Handdesinfektion Rinse är en lättflytande, 
snabbdunstande handdesinfektion som inte kladdar 
och därför är lätt att använda tillsammans med 
handskar. Handdesinfektion Rinse passar alla typer av 
miljöer som kräver mer än bara tvåltvätt och uppfyller 
kraven för EN 1500, EN 12791 och EN 14476. 80 % w/w, 
85 % v/v.
Art nr: 5107, 4140, 4158
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Sterisol Handdesinfektion Etanol 
Vår etanolbaserade handdesinfektion innehåller 
glycerin, vilket gör att den är mjuk, smidig och inte 
torkar ut huden. Handdesinfektion Etanol passar 
industrier, livsmedelshantering, förskolor och andra 
miljöer som kräver mer än bara tvåltvätt. Uppfyller 
kraven för EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624 och 
EN 14476:2013. 80 % w/w, 85 % v/v.
Art nr: 4155, 4110, 4115

Sterisol Miniyoyo för 50ml flaskor. 
Art nr: 4516
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Sterisol AB, Box 149, SE-592 23 Vadstena
Telefon: 0143-768 68 Fax: 0143-136 09
E-mail: info@sterisol.se
www.sterisol.se

Sterisol® System 
Hälsa, trygghet och miljö

Idag finns inget annat hudvårdssystem på marknaden som 
kombinerar så många fördelar som Sterisol® System – en komplett 
hudvårdslösning med skonsamma och effektiva produkter, särskilt 
utvecklade med hänsyn till miljön, plånboken och specifika behov på 
arbetsplatsen. Produkterna i Sterisol® System levereras i miljövänliga 
påsförpackningar med låg vikt och hög tömningsgrad.

Läs mer om våra produkter, lösningar för 
arbetsplatser och vår filosofi på www.sterisol.se 

Fritt från  
konserverings-
medel!

ÄKTA flytande tvål – en del av Sterisol® System 
ÄKTA flytande tvål är vår mest sålda produkt. Den 
är fri från konserveringsmedel, innehåller inga 
färgämnen och består till stor del av vegetabiliska, 
förtvålade fettsyror som bidrar till att återfetta huden.

Dermatologiskt testad 
Våra användare har höga krav. Därför genomgår 
våra produkter dermatologiska tester, som visar att 
ÄKTA tvål är mycket skonsam för huden. I testerna 
har tvålen klassificerats som icke irritant.
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