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• AQUAINT je výjimečný čisticí prostředek vyrobený na 100 % 
přírodní bázi, bezpečný pro použití na lidském těle a šetrný    
k životnímu prostředí.
AQUAINT je především velmi účinný pro osobní a 
hygienickou péči, před i po jídle, po použití toalety, při 
cestování apod., pro dospělé a děti od narození. Čistí a chrání 
přirozenou cestou.

• Má silné čistící vlastnosti z důvodu přítomnosti kyseliny 
chlorné (HCIO). Po použití zůstane na čištěném povrchu jen 
voda. Není třeba čekat, otírat nebo oplachovat. Má velmi 
snadné použití – neředí se, aplikuje se a můžeme jít. V případě 
potřeby ošetřenou plochu jen vysušíme čistou utěrkou.

AQUAINT unikátní produkt 
pro děti od narození

Již 7 let 
osobní péče

o 
celou rodinu



• Díky této mimořádné vlastnosti můžeme tento výrobek 
použít na čištění všeho, kde nevadí přítomnost vody. 
Přítomnost HClO (kyseliny chlorné), kterou výrobek obsahuje 
v množství menším než 0,01 %, zajistí dokonalou péči pokožky 
na libovolné části těla pro dospělé i děti od narození.

• AQUAINT vznikl procesem elektrolýzy. Věda zkombinovala 
kyselinu chlornou (HClO), „přírodní kyselinu“, produkt našeho 
imunitního systému s vodou. Ideální pro citlivou pokožku, 
dermatologicky testováno.

• AQUAINT byl dermatologicky testován ve Státním 
zdravotním ústavu České republiky a získal bezpečnostní list 
přípravku pro děti od narození a dospělé. 

• AQUAINT na základě  zátěžového testu vyhovuje hodnocení 
antimikrobiální ochrany  kosmetického výrobku.

• Pro test byly použity mikroogranismy: Staphylococcus aureus,      
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans, 
Aspergillus brasiliensis



• NEOBSAHUJE alkohol, parfémy, konzervanty ani škodlivé 
chemikálie jako triclosan, benzalkonium chlorid (BAC), 
trietanolamin, parabeny, ftaláty, SLS (sodium laurel sulfát) 
apod.

• JE ideální pro citlivou pokožku.

• JE jemný, účinný a bezpečný.

• JE ekologicky šetrný.

• MÁ mnohostranné využití v domácnosti, cestování nebo při 
pobytu venku s dětmi.

• NENÍ potřeba oplachovat.

A čím se AQUAINT odlišuje?





Složení / Bezpečnost
AQUAINT

Přípravky na 
alkoholové 

bázi

Nejbezpečnější univerzální hygienické řešení na trhu
J L

Může se použít jako voda J J

Neobsahuje alkohol, parfémy, konzervanty J L

Prakticky 100% přírodní a neobsahuje žádné toxické chemikálie J L

Nevysušuje ani nedráždí pokožku J L

Alergy Friendly, nespouští alergie J L

Nevyvolává dermatitidu J L

Není třeba čekat, utírat nebo oplachovat J J

Nezůstávají žádné zbytky a je prakticky bez zápachu J L

Zklidňuje a chrání pokožku J L

Může být aplikován častěji J L

Eco friendly J L

AQUAINT vs tradiční přípravky



Aplikace AQUAINT Přípravky na 
alkoholové bázi

Může se aplikovat na ruce
J J

Vhodné pro dospělé J J

Vhodné pro ruce kojenců a dětí J L

Víceúčelová – může se aplikovat na jakoukoliv část těla J L

Účinné a praktické po kontaktu se zvířaty J L

Vhodné pro citlivou pokožku nebo alergiky J L

Vhodné pro starší pokožku J L

Může být bezpečně použito na ústa J L

Může se použít k odstranění nečistot před dezinfekcí J L

Bezpečné při kontaktu s očima J L

Může se použít pro děti od narození J L

Bezpečná pro manipulaci i pro děti J L

Může se použít i na odstranění barvy na obličeji J L

Vhodná při použití na mytí těla a při výměně plenek J L

AQUAINT vs tradiční přípravky



Testování 
dezinfekce 
proti virům

Zároveň byl také již v roce 2014 
testován v Japonsku pro použití 

jako dezinfekce proti virům. 

Díky těmto poznatkům požádáme v nejbližší době Ministerstvo 
zdravotnictví o testování, abychom u tak výjimečného přípravku 
získali certifikát také v České republice. 



Kód Název dop. MOC EAN

980219 Aquaint 100% ekologická čisticí voda 50 ml 139 5060284980219

980233 Aquaint 100% ekologická čisticí voda 500 ml 329 5060284980233

Ceník



• Vyrobené z dřevné buničiny a rostlinných 
celulózových vláken.

• Plně rozpustné ve vodě.

• Čisté a neobsahují žádné toxické chemikálie.

• Obsahují 99,9% čištěné vody a výtažku z jablek. 

• Použité 3 konzervační látky jsou jemné a 
potravinářské třídy, aby chránily ubrousky před 
znečištěním.

• Balené v recyklovatelném obalu.

100% Bio odbouratelné 
vlhčené ubrousky bez plastů



Kód Název 
dop. 

MOC EAN

4980165
Happy Planet 100% BIO odbouratelné vlhčené 

ubrousky 60 ks
85 5060284980165

Ceník


