
Szanowni Państwo, 
  
  Obecna sytuacja związana z epidemią skłania wiele osób do stosowania środków 
wiruso i bakteriobójczych opartych głownie na alkoholu etylowym w znacznym 
stężeniu. Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że częste i regularne stosowanie 
takich substancji niesie za sobą również skutki negatywne, takie jak nadmierne 
przesuszenie, rogowacenie i łuszczenie się naskórka. Doprowadzić może do mikro 

pęknięć, a to stanowi już bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia człowieka, 
ponieważ drobnoustroje mogą bez większych przeszkód wniknąć natychmiast w 
krwioobieg człowieka i  doprowadzić do zakażenia.  
   
  Podstawową, naturalną barierą, którą posiada nasza skóra jest płaszcz lipidowy i 
to o niego powinniśmy w tych trudnych czasach szczególnie zadbać. Wszelkie 
działania związane z wpływem środków drażniących na naszą skórę powinniśmy 

korygować poprzez stosowanie odpowiednich kremów pielęgnacyjnych o 
sprawdzonym i bogatym składzie. Musimy więc pamiętać, że oprócz dezynfekcji 
bardzo ważnym elementem jest profilaktyka zdrowej skóry. 
   
  W celu polepszenia kondycji skóry, firma Alfa i Omega przygotowała dla Państwa, 
ofertę specjalną na kilka produktów, które poprzez swój doskonały skład pomogą w 

utrzymaniu skóry dłoni oraz na innych częściach ciała w doskonałej formie, poprzez 
nawilżenie, natłuszczenie i odżywienie. 

 



Krem pielęgnacyjny Lordin Basic Care 
 
LORDIN BASIC CARE. Lekki krem do pielęgnacji rąk i całego ciała. Do regularnej 
pielęgnacji skóry normalnej i wymagającej. Można stosować na dłonie, i ciało. 
- lekka konsystencja bardzo szybko się wchłania 
- pielęgnuje i wspomaga regenerację skóry 
- zawiera nawilżającą allantoinę 
- zawiera pantenol, który ma działanie przeciwzapalne i przyśpiesza gojenie 
podrażnień 
 
Dostępne opakowania i ceny: 
100ml – Tuba 
1L VARIO 
 

 

Krem pielęgnacyjny Lordin Intensive Care 
 

LORDIN INTENSIVE CARE. Krem pielęgnacyjny do rąk i twarzy. Do regularnej 
pielęgnacji wysuszonej skóry po zakończonej pracy. Doskonale sprawdza się 
również w ekstremalnych warunkach atmosferycznych.                                                                           
- gęsta konsystencja, dobrze się wchłania                                          
- pielęgnuje i wspiera regeneracje skóry                                    
- bogata receptura z wyważoną zawartością tłuszczu i wody                                                                                                  
- do każdego typu skóry                                                                                                                                                              
- nie zawiera silikonu                                                                          
- produkt perfumowany  
 
Dostępne opakowania i ceny: 
100ml – Tuba 



Krem ochronno-pielęgnacyjny Lindesa Professional 
 
Lindesa Professional jest kremem do ochrony i do pielęgnacji skóry z szerokim 
zakresem zastosowania opartym na woskach pszczelich. Chroni skórę przeciwko 
rozpuszczalnym w wodzie substancjom. LINDESA® PROFESSIONAL jest również 
świetnym kremem pielęgnującym dla zniszczonej skóry. Krem jest szybko 
wchłaniany i lekko tłusty.   
Posiada testy kompatybilności z rękawicami ochronnymi. Oznacza to, że może 
być bezpiecznie stosowany przez osoby pracujące w rękawicach ochronnych. 
Dostępny również w wersji bezzapachowej – zgodność HACCAP. 
 
- lekko tłusty 
- szybko się wchłania 
- nie zawiera silikonu 
- Perfumowany 
 

Dostępne opakowania i ceny: 
100ml – Tuba 
1L VARIO 

Krem pielęgnacyjny GREVEN Creme C 
 

Krem do pielęgnacji skóry rąk i twarzy. Przeznaczony do bardzo suchej i napiętej skóry. 
- dostarcza skórze zbilansowaną kombinację lipidów i odpowiednio ją nawilża 
- wspiera naturalny proces regeneracji skóry 
- utrzymuje sprężystość skóry 
- szybko się wchłania 
- nie zostawia nieprzyjemnej tłustej warstwy na skórze 
- nie zawiera silikonu 
- delikatnie perfumowany 
 
Dostępne opakowania i ceny: 
100ml – Tuba  
2L VARIO 



Krem pielęgnacyjny GREVEN Lotion D 
 

GREVEN LOTION D. Krem pielęgnacyjny do rąk. Nadaje się także do twarzy i 
całego ciała. 
Zastosowanie: Szczególnie zalecany do stosowania po myciu i kąpieli. 
- nawilża i natłuszcza skórę 
- pielęgnuje i nawilża dzięki zawartości pantenolu i allantoiny 
- łagodzi podrażnienia i przyśpiesza proces gojenia 
- nie zawiera silikonu 
-Perfumowany 
Dostępny również w wersji bezzapachowej – zgodność HACCAP. 
 

Dostępne opakowania i ceny: 
100ml – Tuba 
2L VARIO 

Krem ochronny GREVEN Multi Tec 
 
Krem ochronny do stosowania przed pracą, o dualistycznym działaniu.  
Lordin Multi Protect wzmacnia warstwę zewnętrzną skóry, redukuje podrażnienia i 
wspomaga regenerację. Lordin Multi Protect chroni skórę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz różnorodnymi substancjami przemysłowymi, np. oleje, smary, 
chłodziwa. 
Posiada testy kompatybilności z rękawicami ochronnymi. Oznacza to, że może być 
bezpiecznie stosowany przez osoby pracujące w rękawicach ochronnych. 
Dostępny również w wersji bezzapachowej – zgodność HACCAP. 
- szerokie spektrum ochronne 
- może być stosowany pod rękawice ochronne 
- nie zawiera silikonu 
- zawiera substancje nawilżające i regenerujące skórę 
- perfumowany 
 

Dostępne opakowania i ceny: 
100ml – Tuba 
2L VARIO 



SYSTEMY DOZUJACE 
 
Doskonałym uzupełnieniem, a zarazem elementem poprawiającym skuteczność 
dystrybucji indywidualnej kremów przy utrzymaniu optymalnie niskich kosztów 
zużycia, są systemy dozujące. 
Alfa i Omega posiada w swojej ofercie kilka wysokowydajnych dozowników 
ściennych ręcznych oraz automatyczny – bezdotykowy. Wszystkie współpracują z 
naszymi kremami oraz pastami myjącymi występującymi w opakowaniach 1L 
VARIO i 2L VARIO.  
 

Aby uzyskać więcej informacji na temat systemów dozujących, prosimy o 
kontakt ze swoim opiekunem klienta AiO. Dane kontaktowe poniżej. 

DANE  FIRMY 
 
Alfa i Omega sp. z o.o. sp.k.  
ul. A. Mickiewicza 55 C 
67-200 Głogów 
  
Biuro Obsługi Klienta 
Tel 76/833 56 62, fax 76/835 22 95  
e-mail: info@aio.com.pl 

mailto:info@aio.com.pl

