
לראשונה בישראל - פריצת דרך

סאסא קוסמטיקס, מקבוצת שניב –סאסאטק, שמחה להכריז על השקה של ג'ל לניקוי ידיים ללא 
אלכוהול, ללא צורך במים, אינו  מייבש, אינו דליק.

משרד הבריאות ממליץ על ניקוי ידיים באופן תדיר כדי לסייע במניעת הידבקות. אבל כאשר אין בנמצא 
מים וסבון נדרש פתרון מהיר ונגיש. המוצרים הקיימים עד כה בשוק מבוססים על אלכוהול.

חשוב לדעת שלשימוש בג'ל אלכוהולי יש חסרונות:
בשימוש תדיר, עור הידיים מתייבש ועלול לפתח סדקים ופצעים. הפגיעה ברקמות העור מסוכנת שכן 	 

עלולים להתפתח זיהומים מקומיים.

האלכוהול אפקטיבי לפרק זמן קצר מאוד. למעשה ,מרגע שהתנדף לחלוטין הידיים שוב פגיעות 	 
לחיידקים.

מוצרים מבוססי אלכוהול הינם דליקים. סכנת התלקחות בחשיפה לאש.	 

מוצרי אלכוהול מתאפיינים דומיננטי של אלכוהול.	 

 novo הפתרון: ג'ל המבוסס על אמוניום רבעוני
הג'ל אינו מייבש את הידיים, הפורמולה אינה מכילה אלכוהול אך מכילה אלוורה וקמומיל. למעשה 	 

הג'ל מעניק לחות ורכות לידיים.

המוצר מעניק הגנה לטווח ארוך. בשימוש רגיל הידיים מוגנות לפחות לשעה מרגע המריחה.	 

המוצר אינו דליק ואינו מסוכן.	 

הג'ל מכיל תמצית בישום קוסמטי.	 

לתשומת לב: בניגוד לאלכוהול, את הג'ל של נובו יש למרוח ולאפשר היספגות 
למשך 2 דקות. החומר יעניק שכבת הגנה והידיים יישארו רכות ונעימות.

נשמח להיות בקשר
1-599-55-44-77
www.shaniv.com

לחץ לפרטים נוספים:
www.shaniv.com

ג'ל היגייני לידיים ללא אלכוהול 

ג’ל ללא אלכוהול נובוג’ל אלכוהול 70%

מעניק לחות לידייםמייבש את הידיים

אפקטיבי לפחות לשעהאפקטיבי לזמן קצר

אינו דליקדליק

מכיל תמצית בישום קוסמטיריח אלכוהול

רשיון לתמרוק פלוני  (רגיל)

עפ"י צו הפיקוח על מצרכים ושרותים (תמרוקים)
תשל"ג - 1973

1/135339/20 מספר רשיון :

31/03/2025 תוקף הרשיון עד:

נובו ג'ל להיגיינת הידיים שם התמרוק בעברית:

NOVO - HAND HYGIENE GELשם התמרוק בלועזית:

22/03/2020תאריך מתן הרשיון:

סאסא קוסמטיקס אגש"ח בע"מ שם בעל הרשיון:

אזור התעשיה בני יהודה  רמת הגולן  .ת.ד         מיקוד כתובתו:

סאסא קוסמטיקס אגש"ח בע"מ שם המפעל המייצר:

כתובתו:

סאסא קוסמטיקס אגש"ח בע"מ משווק יצרן:

כתובת מפעל מילוי:

מאפיינים פיזיקוכימיים:

רחוב ובית רמת הגולן

מטרת התמרוקעפ"י היצרן

ג'ל להיגיינת הידיים *

סוגי אריזות וקיבולן:

ברקוד אריזה קיבולת שם אריזה

10.00ML קבוק,שפופרת,צנצנת (פלסטיק או זכוכית) *

20.00ML קבוק,שפופרת,צנצנת (פלסטיק או זכוכית) *

30.00ML קבוק,שפופרת,צנצנת (פלסטיק או זכוכית) *

40.00ML קבוק,שפופרת,צנצנת (פלסטיק או זכוכית) *

50.00ML קבוק,שפופרת,צנצנת (פלסטיק או זכוכית) *

60.00ML קבוק,שפופרת,צנצנת (פלסטיק או זכוכית) *

1 דף:

המשך ... ב/ מנהל האגף
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ברישיון משרד הבריאות

http://www.shaniv.com
http://www.shaniv.com











