


o poveste din

CALITATE
Angajamentul nostru este de a oferi clienților nostri produse de calitate printr-un proces de producție 
standardizat, în care substanțele folosite sunt de cea mai bună calitate.

RESPONSABILITATE
Klintensiv® reciclează o foarte mare parte din deșeurile rezultate, mediul încojurător fiind pentru noi o prioritate.

GRIJĂ
Produsele sunt realizate la nivelul normelor de securitate EU, fiind testate conform standardelor in vigoare.

EXPERTIZĂ
Klintensiv® dezvolta produse în categorii de impact pentru consumatori în care poate oferi rețete cu raport cost - 
eficiență sporit.



Dezinfectanți

Produse dez infectante  pentru  suprafe țe, 
instrumentar, aeromicrofloră și tegumente, testate 
pentru acțiune an�microbiana, conform normelor 
UE in vigoare. 

Beauty

Produse cosme�ce și de îngrijire personală 
dezvoltate în colaborare cu specialiș� români 
renumiși. Gama cuprinde: săpun lichid, șampon și 
gel de duș și este în con�nuă ex�ndere.

Curățenie

Produse de curățenie special formulate pentru 
nevoile casnice și ins�tuționale, cu un raport  
deosebit calitate - preț. Gama cuprinde soluții de 
curățare pentu suprafețe, geamuri, baie, inox, vase, 
mobila.



Dezinfectanți
Oferim o gama larga de dezinfectan� sub marca Klintensiv® 

Acestea sunt produse sunt concentrate sau gata de u�lizare care se pot u�liza 
nu doar in domeniul medical, ci si in cel ins�tu�onal, in domeniul veterinar 
sau pentru tratarea spa�ilor din industria agro-alimentara.
Solu�ile dezinfectante Klintensiv® sunt avizate ca biocide si indeplinesc toate 
cerintele europene in domeniu.

dezinfectan� maini si tegumente,
dezinfectan� suprafete si 
dezinfectan� instrumentar, 
dezinfectan� aeromicroflora.



Dezinfectanți

Dezinfectant concentrat 
cu aplicabilitate ex�nsă

Dezinfectant 
de nivel inalt

Dezinfectant suprafețe 
gata de u�lizare

Servetele umede 
dezinfectante pentru suprafețe

Gel dezinfectant 
pentru mâini



Gel dezinfectant 
pentru mâini

Gel hidroalcoolic cu concentra�e foarte înalta - 85% etanol, folosit pentru 
dezinfectarea și menținerea igienei în scopul dezinfecției mâinilor prin frecare. 
Potrivit și pentru dezinfecție chirurgicală.
ü   Are acțiune rapidă
ü   Este ideal pentru u�lizări frecvente
ü    dupa u�lizareNu lasă pielea lipicioasă
ü    mâinilor, protejând tegumentulPrevine uscarea si crăparea

Efect Timp de contact

Dezinfecție Igienică

Bactericid

Levuricid

Fungicid

Microbactericid

Tuberculoid

Virucid

30 de secunde

30 de secunde

60 de secunde

60 de secunde

60 de secunde

60 de secunde

3 minute

Ambalari disponibile: 
28 ml, 55, ml, 80 ml, 100 ml, 500 ml, 1000 ml



Dezinfectant 
gata de utilizare 
pentru suprafețe

Soluție dezinfectantă de nivel înalt, fara alcool, gata de u�lizare, recomandată 
pentru suprafețe delicate și opacizante, sensibile la atacul chimic al soluțiilor cu 
bază alcoolică. Potrivit pentru uz in domeniul medical, colec�vități, casnic și 
industrial.
ü   Are acțiune rapidă
ü   Fără alcool, aldehide și fenoli
ü   Este ideal pentru orice �p de suprafată
ü   Substanțele ac�ve sunt sărurile cuaternare de amoniu 
ü   Spectru complet de acțiune biocidă

Efect Timp de contact

Virucid

Bactericid

Levuricid

Fungicid

Microbactericid

Tuberculoid

Sporicid

5 minute

5-15 minute

5-60 minute

5-60 minute

60 minute

60 minute

60 minute

Ambalari disponibile: 
500 ml, 750 ml, 1000 ml, 5000 ml



Dezinfectant 
Sterisol™

Solu�e dezinfectantă de nivel înalt, fără alcool, gata de u�lizare, recomandata 
pentru suprafețe, instrumentar și microaerofloră. Potrivit pentru uz în 
domeniul medical, colec�vități, casnic și industrial.
ü   Are acțiune rapidă
ü   Este ideal pentru orice �p de material
ü   Fără alcool, aldehide și fenoli
ü   Substanțele ac�ve sunt sărurile cuaternare de amoniu 
ü   Spectru larg de acțiune biocidă

Efect Timp de contact

Virucid

Bactericid

Levuricid

Fungicid

Microbactericid

Tuberculoid

Sporicid

5 minute

5 minute

30-60 minute

5-10 minute

60 minute

60 minute

60 minute

Ambalari disponibile: 
500 ml, 1000 ml, 5000 ml



Detergent 
dezinfectant 
concentrat

Soluție  pentru uz profesional, care ajută la curățarea și dezinfecția concentrată
suprafețelor, instrumentarului și microaeroflorei. Se u�lizeaza in dulu�e de 2%.

ü   Asigură o dizolvare rapidă a reziduurilor proteice și a fluidelor organice
ü   Nu conține iod, aldehide, fenoli sau clor
ü   : domeniul medical, colec�vități și industrialGama largă de u�lizare

Efect Timp de contact

Virucid

Bactericid

Levuricid

Fungicid

Microbactericid

Tuberculoid

Sporicid

5 minute

5 minute

5 minute

5-60 minute

5 minute

5 minute

5 minute

Ambalari disponibile: 
1000 ml, 2000, 5000 ml



Dezinfectant concentrat pentru suprafețe, instrumentar și aeromicrofloră  
des�nat uzului profesional (domeniul sanitar-veterinar, industrial, alimentar și 
colec�vități)

Efect Timp de contact

Virucid

Bactericid

Levuricid

Fungicid

Microbactericid

Tuberculoid

Sporicid

30 minute

15-60 minute

15-60 minute

15-60 minute

30 minute

30 minute

60 minute

Ambalari disponibile: 
1000 ml, 5000 ml

Detergent 
Desogen

ü Asigură o dizolvare rapidă a reziduurilor proteice și a fluidelor organice
Nu conține iod, fenoli, alcool sau clor
Gama larga de u�lizare: Dezinfectant pentru suprafețe din cabinete veterinare, complexe 
zootehnice, grajduri, adăposturi pentru animale și mijloace de transport animale; Dezinfecția 
suprafețelor din industria agro-alimentară, a suprafețelor aferente producției, transportului, 
depozitării si consumului de alimente și băuturi pentru oameni și animale.

ü
ü



Șervețele 
dezinfectante 
pentru suprafețe

Produsul este ideal pentru , cu spectru complet, asupra dezinfectarea rapidă
suprafețelor. Conține o soluție dezinfectantă,  făra alcool, aldehhide și fenoli 
recomandată pentru suprafețe delicate si opacizante.
ü   Are ac�une rapidă
ü   Este ideal pentru orice �p de suprafață
ü   Substanțele ac�ve sunt sărurile cuaternare de amoniu 
ü   Spectru complet de acțiune biocidă

Efect Timp de contact

Virucid

Bactericid

Levuricid

Fungicid

Microbactericid

Tuberculoid

Sporicid

5 minute

5-15 minute

5-60 minute

5-60 minute

60 minute

60 minute

60 minute

Ambalari disponibile: 
80 servetele umede/pachet



Alchosept™
spray 
fără clătire

Soluție hidroalcoolică având o concentrație foarte înalta - 85% etanol, folosită 
pentru dezinfectarea și menșinerea igienei in scopul dezinfecției mâinilor prin 
frecare. Potrivit și pentru dezinfecție chirurgicală.
ü   Are ac�une rapidă
ü   Este ideal pentru u�lizări frecvente
ü    mâinilor, protejând tegumentulPrevine uscarea și crăparea

Efect Timp de contact

Dezinfectie igienica

Bactericid

Levuricid

Fungicid

Microbactericid

Dezinfec�e chirugicala

Virucid

30 de secunde

30 de secunde

60 de secunde

60 de secunde

60 de secunde

3 minute

3 minute

Ambalari disponibile: 
80 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml



Sporycide™
dezinfectant 
concentrat 
de nivel inalt

Detergent dezinfectant  pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor și a instrumnetarului, în domeniul CONCENTRAT
medical și ins�tu�onal. Se u�lizează , inclusiv cele intens circulate (lemn, pardoseli, faianță, PVC, pe toate �purile de suprafețe
inox, s�clă, plas�c, mobilier, ceramică, brancarde, carucioare, scaune mobile, canapele consulta�i, mese tratament, grupuri 
sanitare, saloane, etc). Se mai poate folosi și la  și a ustensilelor de laborator, curățarea și dezinfecția instrumentarului medical
echipamentelor, recipientelor, ustensilelor din cabinete medicale, unități sanitare

Ambalari disponibile: 
1000 ml, 5000 ml

Ac�vitate biocidă: SR EN 1276 Bactericid (0.5%, 30 min), SR EN 13727 Bactericid 
(0.5%, 5 min,, SR EN 13697 Bactericid (0.5%, 5 min), 14561 Bactericid (0.5%, 30 
min), SR EN 1650 Leverucid (0.5%, 30 min), SR EN 13624 Leverucid (0.5%, 5 
min), SR EN 13624 Leverucid (0.5%, 30 min), SR EN 13697 Leverucid (0.5%, 5 
min), SR EN 14562 Leverucid (0.5%, 30 min), SR EN 13624 Fungicid (1%, 60 min), 
SR EN 13697 Fungicid (0.5%, 30 min), SR EN 14562 Fungicid (0.5%, 30 min), SR 
EN 13704 Sporicid (1%, 60 min), SR EN 14476 Virucid (1%, 60 min).    

Caracteris�ci:
ü   nu decolorează
ü   nu albește
ü acționează și în prezența materiilor 
organice precum sânge, fluide fiziologice 
ü asigură o dizolvare rapidă a reziduurilor 
proteice.



Davera™ Soap
săpun lichid 
antimicrobian

Este un dezinfectant și an�sep�c extrem de eficient împotriva bacteriilor, este 
totodată calmant şi non-iritant pentru mâini, fiind omologat pentru 30-50 de 
spălari pe zi. Davera Soap este recomandat pentru u�lizare de ru�nă între 
consultații, proceduri, după expunerea la agenți patogeni potențiali și după 
îndepărtarea echipamentului individual de protecție. 
ü   Formulat pentru u�lizări repetate
ü   Calmant și non-iritant pentru piele
ü   Recomandat dupa expunere la agenți patogeni

Efect Timp de contact

Dezinfectie igienica

Bactericid

Levuricid

60 de secunde

60 de secunde

60 de secunde

Ambalari disponibile: 
500 ml. 1000 ml, 5000 ml

Ingredientul activ este clorhexidina.



Ambiocide™
dezinfectant 
microaerofloră

Este o soluție dezinfectantă profesională de nivel înalt, gata de u�lizare, care se 
u�lizeazã pentru dezinfecția aerului din încăperi, folosind un aparat special 
conceput (nebulizator), în care se introduce can�tatea necesară de produs, 
calculată în funcţie de volumul încăperii.
ü   Are ac�une rapidă
ü   Fără alcool, aldehide sau fenoli
ü   Substantele ac�ve sunt sărurile cuaternare de amoniu 
ü   Spectru larg de acțiune biocidă

Efect Timp de contact

Virucid

Bactericid

Levuricid

Fungicid

Microbactericid

Sporicid

5 minute

5 minute

5-10 minute

30-60 minute

60 minute

60 minute

Ambalari disponibile: 
1000 ml, 5000 ml



ü Respectăm toate normele europene in vigoare
siguranța și igiena u�lizatorilorü Garantăm 

încrederea spitalelor din Romaniaü Am câș�gat 

Institutul Oncologic Profesor Dr. I Chiricuta

Spital Judetean de Urgenta Mavromati 

Spitalul de Urgenta Sfantul Ioan

Spitalul Judetean de Urgenta 

Spitalul Judetean de Urgenta 

Spitalul de Pneumo�ziologie Sfantul Andrei 

Cluj-Napoca

Botoșani

București

Deva

Vaslui

Argeș

Produsele pot fi u�lizate si de consumatorii finali 
preocupați de igiena locuinței, spațiilor de joacă 
sau de protecția după u�lizarea spa�ilor publice
Prin calitatea de producător, garantăm prețul 
corect și un raport calitate -  preț imbatabil
Produse testate in laboratoare acreditate in cadrul UE

ü

ü

ü



Curățenie
Produse de curățenie special formulate pentru nevoile casnice și 
ins�tuționale, cu un raport  deosebit calitate - pret. Gama cuprinde 
solu�i de curatare pentu suprafete, geamuri, baie, inox, vase, 
mobila si este in con�nua ex�ndere.



Produse special formulate 
pentru nevoile casnice
/instituționale legate de 
curățare si igienizare

üPardoseli ceramice si laminate
üBai si vase de toaleta
üObiecte de inox
üCuptoare, hote, aragazuri
üGeamuri 

by



Îndepartează urmele de calcar, 
rugină, sapun, grasime, 
minerale și murdărie.

Detergent 
pentru baie

Curăță și igienizează
Este ideal pentru u�lizarea pe 
mul�ple suprafețe (plas�c, s�clă, 
ceramică, inox, plexiglas)
Redă luciul suprafețelor
Nu necesită clă�re
Parfum plăcut – nu conține clor
Efect an�calcar

Caracteris�ci:

Toate suprafețele din baie, 
obiecte sanitare, 
gresie și faianță

Des�nația:

5 Litri

500 Ml



Solutie
pentru inox Indepărtează eficient urmele 

de murdărie, petele și 
depunerile de calcar de pe 
obiectele din inox, formând 
o peliculă invizibilă.

Curăță si igienizează
An�coroziv
Redă luciul suprafețelor
Nu necesită clă�re
Recomandat în zone cu apă dură
Efect an�calcar fără clă�re

Caracteris�ci:

Suprafețe din inox
Des�nația:

5 Litri

500 Ml



Soluție
pentru geamuri Datorită formulei cu alcool 

asigură o curățare fără urme 
pentru geamuri, oglinzi 
și alte suprafețe din s�clă.

Curăță ușor și eficient
Efect an�sta�c
Uscare rapidă
Nu necesită clă�re
Recomandat pentru toate 
ano�mpurile

Caracteris�ci:

Suprafețe din s�clă
Des�nația:

5 Litri

500 Ml



Detartrant
gel WC Îndepărtează eficient 

urmele de murdărie, 
petele și depunerile de calcar 
de pe obiectele din ceramică, 
vase de toatele și chiuvete.

Curăță și igienizează
An�coroziv
An�calcar
Redă luciul suprafețelor
Recomandat în zone cu apă dură

Caracteris�ci:

Suprafețele de ceramică din baie
Des�nația:

5 Litri

750 Ml



Detergent 
Universal 
pentru parchet

Curată eficient și ușor parchetul 
și alte suprafețe din lemn 
(mobilă, uși, rame), 
formând o peliculă protectoare.

Superconcentrat
Asigură o curățare fără urme
Redă luciul suprafețelor
Nu necesită clă�re
Efect an�sta�c
Parfum plăcut

Caracteris�ci:

Suprafețe din lemn
Des�nația:

5 Litri

1000 Ml



Detergent 
Concentrat 
pentru pardoseli

Indepartează eficient 
urmele de murdărie 
de pe suprafețele din gresie, 
email, porțelan, marmură, 
granit și linoleum.

Curăță și igienizează fără să 
lase urme
Superconcentrat
Redă luciul suprafețelor
Nu necesită clă�re
Efect an�sta�c datorită peliculei 
protectoare pe care o creează

Caracteris�ci:

Pardoseli lavabile
Des�nația:

5 Litri

1000 Ml



Detergent 
de Vase

Detergent pentru spălarea veselei,
 a ustensilelor de bucătarie, 
precum si a altor suprafețe tari 
acoperite cu grăsime 
animală sau vegetală.

Concentrat
Putere mare de spumare, degresare 
și curățare
Testat dermatologic
Parfum plăcut
Recomandat pentru spălarea 
manuală

Caracteris�ci:

Bucătărie
Des�nația:

5 Litri

500 Ml



Degresant
Cuptor

Se u�lizează pentru curățarea 
cuptoarelor, aragazelor, plitelor, 
hotelor, tăvilor, gratarelor, 
ro�soarelor pe care sunt depuse 
can�tăți considerabile de grăsimi 
vegetale si animale.

Curăță și igienizează
Superdegresant
Redă luciul suprafețelor
Recomandat atât pentru 
suprafețe reci, cât și pentru 
suprafețe fierbinți

Caracteris�ci:

Suprafețe din inox
Des�nația:

5 Litri

500 Ml



Degresant 
pentru 
Bucătărie Este o soluție gata de u�lizare, 

cu putere sporită în îndepărtarea 
grăsimilor de pe diferite suprafețe
ale bucătariei.

Superdegresant
Curăță și igienizează
Redă luciul suprafețelor
Parfum plăcut

Caracteris�ci:

Suprafețe din bucătărie
Des�nația:

5 Litri

500 Ml



Este o soluție specială pentru 
curățarea eficientă și sigură 
a cuptoarelor electrice ce sunt 
confecționate din metal, 
email și s�clă. 
Dizolvă grăsimile 
arse fără a coroda metalul și lasă 
un parfum plăcut în urma u�lizării.

Soluție 
curățare 
Cuptor Electric

Superdegresant
Dizolvă grăsimile arse
Curăța și igienizează
Parfum plăcut

Caracteris�ci:

curățarea și întreținerea 
cuptorului electric 

Des�nația:

5 Litri

500 Ml



Este o soluție specială pentru 
curățarea eficientă și sigură 
a plitelor electrice ce funcționează 
pe principiul inducției și sunt 
confecționate din s�clă 
termorezistentă. Dizolvă grăsimile 
arse fără a coroda și lasă 
un parfum plăcut în urma u�lizării.

Soluție 
curățare Plită 
Vitroceramică

Superdegresant
Curăță și igienizează
Redă luciul suprafetelor
Parfum plăcut

Caracteris�ci:

Suprafața plitei vitroceramice 
Des�nația:

5 Litri

500 Ml



Este o soluție specială pentru 
curățarea eficientă și sigură 
a obiectelor teflonate. 
Dizolvă grăsimile arse 
fără a coroda stratul protector 
si lasă un parfum plăcut 
în urma u�lizării.

Soluție 
Curățare Teflon

Superdegresant
Dizolvă grăsimile arse
Curăță și igienizează
Miros plăcut în urma u�lizării

Caracteris�ci:

ar�cole din teflon 
Des�nația:

5 Litri

500 Ml



Este o soluție specială pentru 
curățarea și degresarea 
interioarelor din frigidere. 
Îndepărtează mirosurile 
neplăcute și lasă interiorul curat 
și dezodorizat în urma u�lizării.

Soluție 
Curățare
Frigider

Curăță și igienizează
Non toxic, cu ac�ve din plante 
Elimină mirosurile neplăcute
Parfum plăcut

Caracteris�ci:

curățarea și degresarea 
interioarelor din frigider

Des�nația:

5 Litri

500 Ml



Este un produs din care 
s-au îndepărtat ionii minerali, 
respec�v ca�onii și anionii.

Apă
Demineralizată

Prelungește viața aparatelor 
electrocasnice
Nu conține sodiu, calciu, fier, 
cupru, cloruri sau sulfați

Caracteris�ci:

Aparate electrocasnice
Des�nația:

5 Litri

1 L
2 L



Lichid
Parbriz Formula sa pe baza de apa, cu proprieta� 

detergente adecvata spalarii geamurilor si 
farurilor autovehiculelor, indeparteaza 
pana si cele mai mici urme recente sau 
vechi de pe parbriz, lasandu-l fara pete 
sau urme de murdarie. 
Aceasta func�oneaza printr-o dubla 
ac�une: curata cu spumare fina si densa 
datorita celor doua �puri de surfactan� 
folosi�, protejand, totodata, lamelele 
stergatoarelor, elementele de cauciuc si 
metal, vopseaua fara a depune calcar in 
diuze.Nu conține sodiu, calciu, fier, cupru, 
cloruri sau sulfați
Mod de ambalare: flacon PET: 5000 ml.

Caracteris�ci:

5 Litri



AdBlue
Ai un automobil cu motor diesel de ul�ma genera�e? Nu 
trebuie sa mai cau� printre sute de produse, pentru ca 
acum ai la indemana AdBlue, o solu�e numita Diesel 
Exhaust Fluid (DEF), perfecta pentru buna func�onare a 
masinii tale.
Cu proprieta�le sale an�sta�ce si an�corozive, AdBlue 
con�ne uree in propor�e de 32.5% si apa demineralizata 
(67.5%). Lichidul este folosit pentru a reduce emisiile de 
monoxid de azot (NO) si dioxid de azot (NO2) ce apar ca 
noxe in urma arderii combus�bilului de motoare diesel ce 
folosesc sistemul reducerii catali�ce selec�ve. Pentru a 
beneficia de calita�le sale, lichidul AdBlue este injectat 
direct in evacuare si, in urma reac�ei chimice, noxele sunt 
descompuse in azot pur si vapori de apa. AdBlue este folosit 
de mul� ani pentru autocamioanele de mare tonaj, iar in 
ul�mul �mp a inceput sa fie folosie si pe automobilele 
dotate cu motoare diesel de ul�ma genera�e.
Mod de u�lizare: Tot ce trebuie sa faci este se introduci 
solu�a direct in rezervorul instala�ei special concepute 
pentru ADBLUE. Aceasta va ac�ona op�m pentru motorul 
automobilului tau.
Mod de ambalare: 10L, 20L, 100L, 200L si 1000L.

Caracteris�ci:

10 Litri



Gel de duș

PH neutru
Delicat cu pielea
Efect sensorial deosebit 
Extract de acizi blânzi din 
fructe și agenți de hidratare 
Clă�re ușoară
Variantă dedicată bărbaților

Șampon

Tensioac�vi blânzi pentru 
menținerea hidratată a pielii 
capului
Efect an�electrosta�c vizibil
Fără parabeni, silicon sau alcool
Variantă dedicată bărbaților
Efect senzorial deosebit 

Săpun lichid

Tensioac�vi blânzi pentru 
menținerea hidratată 
a pielii capului
Efect an�electrosta�c vizibil
Fără parabeni, silicon sau 
alcool
Variantă dedicată bărbaților
Efect senzorial deosebit 

by



by

Datorită formulei îmbunătățită 
cu Bio Ceramidyl - combină senzația 
de ca�felare și îngrijire cu 
delicatețea unei îmbrățișări 
cremoase de care pielea ta 
are nevoie în fiecare zi.

Gel de duș
Milky Delight

Ideal pentru pielea sensibilă
Hidratează și ca�felează
For�fică și ingrijește epiderma
Conține ceramidă naturală de 
puritate înaltă
Împiedică pierderea de apă 
transepidermică

Caracteris�ci:



by

Formula îmbunătățită 
cu extract de mușețel 
combină senzația de prospețime 
a dușului de dimineață 
cu relaxarea și îngrijirea 
de care ai nevoie în fiecare zi.

Gel de duș
Island Garden

Curăța delicat
Hidratează și ca�felează
Bogat in flavone și fitosteroli
Proprietăți an�inflamatorii și 
cicatrizante
Parfum plăcut

Caracteris�ci:



by

Imbunătățit cu Glycoenergizer 
este special des�nat bărbaților ac�vi, 
combină parfumul energizant 
și revigorant cu un plus de tonifiere 
pentru piele.

Gel de duș
Wave Energy

Curață delicat
Reduce stresul și degradarea 
pielii
Bogat în compuși naturali de 
origine marină
Conținut ridicat de glicocen
Rol de protecție și regenarare a 
pielii
Efect energizant și revigorant

Caracteris�ci:



by

Cu ajutorul extractului de BioHydractyl 
combină prospețimea parfumată 
a florilor de portocal cu senzația 
de ca�felare și îngrijire a pielii 
de care ai nevoie în fiecare zi.

Gel de duș
Florista Passion

Curăță delicat
Hidratează și ca�felează
Conține glicogen marin, 
aminoacizi și polizaharide 
ce au rol de barieră protectoare 
asupra pielii
Conferă elas�citate pielii
Parfum plăcut

Caracteris�ci:



by

Formula îmbunatațită 
cu Aloe Vera combină relaxarea parfumată 
a brizei de dimineață cu senzația 
de ca�felare și calmare a pielii 
de care ai nevoie în fiecare zi.

Gel de duș
Morning 
Harmony

Curăța delicat
Hidratează și ca�felează
Proprietăți an�iritante
Proprietăți detoxifiante și de 
s�mulare a formării colagenului
Parfum discret

Caracteris�ci:



by

Este ideal pentru cei ce iși doresc 
un păr sănătos, puternic 
și strălucitor in ciuda agresiunilor 
procesului de vopsire.

Șampon 
pentru 
părul vopsit 
și degradat Glico-ceramidele oferă 

o protecție suplimentară pentru 
teaca epitelială a firului de păr
Împiedică degradarea cisteinei
Conține ceramide naturale de 
puritate înaltă 
Menține hidratarea naturală a 
scalpului și a firului de  păr
Contribuie la regenerarea 
permanentă a firului de păr

Caracteris�ci:



by

Șamponul pentru volum este ideal 
pentru cei care se confruntă 
cu probleme de par tern, 
lipsit de vitalitate.

Șampon 
pentru volum

Ajută firul fin sa iși recapete 
aspectul bogat si sănătos
Kera�nizează straturile epitaliale 
interne și externe
Protejează și menține echilibrului 
hidroelectrosta�c și elas�citatea 
firului de par
Oferă strălucire și volum 
neașteptat
BioKera�n-ul este ingredientul 
ideal pentru tratarea zilnică a 
părului degradat

Caracteris�ci:



by

Este ideal pentru cei care se confruntă 
cu probleme ale scalpului 
combinând proprietățile benefice 
ale plantelor cu acțiunea 
binecunoscută a sulfului și 
cu Hexamidine diisethionate.

Șampon 
anti mătreață

Hidratează scalpul
Îndepartează excesul de sebuum
Conține sulfotrico, 
ingrediente an�fungice și 
Hair dandruff reducer
Are rol an�inflamator, 
an�seboreic și an�sep�c local

Caracteris�ci:



by

Este ideal pentru u�lizare zilnică, 
având o formulă blândă 
care curăță delicat 
scalpul și părul.

Șampon 
pentru bărbați

Provitamina B5 și kera�na 
conferă părului un aspect 
sănătos
Asigură hidratarea con�nuă
Asigură un păr strălucitor și 
viguros
Are rol an�inflamator
Conferă părului rezistență la 
tracțiune și torsiune

Caracteris�ci:



by

Este ideal pentru cei care 
se confruntă cu probleme 
de cădere a părului.

Șampon 
anti cădere păr

Conține proteine hidrolizate, 
aminoacizi esențiali și diferite 
extracte din plante
Asigură hidratarea con�nuă a 
scalpului
s�mulează biosinteza de proteine
inhibă ac�vitatea de producere a 
sebumului
Ajută la  creșterea si rezistența 
foliculului pilos.

Caracteris�ci:



by

Oferă o curățare perfectă 
a mâinilor și ajută pielea 
să iși mențină ca�felarea 
și hidratarea confortabilă, 
datorită conținutului 
în extracte din plante 
cu acțiune benefică 
asupra pielii. 

Săpun lichid 
cu Aloe Vera

Curăță delicat
Hidratează și ca�felează
Proprietăți an�iritante
Parfum discret

Caracteris�ci:



by

Oferă o curățare perfectă a mâinilor 
și ajută pielea să iși mențină 
ca�felarea și hidratarea 
confortabilă. Mirosul și culoarea
acestuia contribuie la un efect 
relaxant, liniș�tor și plăcut 
după fiecare u�lizare. 

Săpun lichid 
cu Liliac

Curăță delicat
Hidratează și ca�felează
Emolienți cu acțiune benefică 
asupra pielii
Parfum discret
Miros revigorant

Caracteris�ci:



by

Este recomandat pentru igiena zilnica 
a mâinilor contribuind la calmarea 
și hidratarea pielii conferindu-i 
curățarea completă și ca�felarea 
op�mă. Extractul de mușețel 
conferă produsului proprietăți 
an�inflamatorii, epitelizante 
și cicatrizante. 

Săpun lichid 
cu Mușețel

Curăță delicat
Hidratează și ca�felează
Bogat in flavone si fitosteroli
Proprietăți an�inflamatorii și 
cicatrizante
Parfum plăcut

Caracteris�ci:



by

Este recomandat pentru igiena zilnică 
a mâinilor contribuind la calmarea 
și hidratarea pielii. Conține BioHydractyl 
- un ingredient ac�v natural cu o 
compoziție similară elementelor 
funcționale ale pielii.

Săpun lichid 
cu Miere

Curăță delicat
Hidratează și ca�felează
Conține glicogen marin, 
aminoacizi și polizaharide 
ce au rol de barieră 
protectoare asupra pielii
Conferă elas�citate pielii
Parfum plăcut

Caracteris�ci:



by

Este recomandat pentru igiena zilnică 
a mâinilor contribuind la calmarea 
și hidratarea pielii. 
Aroma ape�santa de cafea, 
precum și culoarea plăcuta 
face ca u�lizarea acestuia 
să fie foarte apreciată.  

Săpun lichid 
cu cafea

Curăță delicat
Hidratează și ca�felează
Redă luminozitatea și strălucirea 
pielii
Bogat in an�oxidanți
Parfum plăcut

Caracteris�ci:



De ce?

Producător de încredere
Raport corect pret - calitate 

Eficiența cost / ml produs u�lizat

Produse conforme cu standardele naționale în vigoare

Gamă ex�nsă pentru nevoile u�lizatorilor profesionali și casnici

Capacitate de inova�e locală si producție private label 

Produsele pe care îi comercializăm provin din facilități proprii de producție, situate în apropiere de 
Bucureș�. Lucrăm la standarde europene, cu rigoare și responsabilitate. U�lizăm materii prime de 
calitate înaltă, furnizate de companii cu pres�giu, dar reușim să oferim prețuri decente pentru 
produsele finite.

Procesul de producție este standardizat, conform ISO 9001, ISO 14001 ȘI OHSAS 18001. Toți 
dezinfectanții pe care îi comercializăm sunt avizați de Ministerul Sănătății. Iar controalele interne și cele 
externe, venite periodic de la autoritățile din domeniu, constată susținerea în �mp a calităților 
declarate pentru produsele Klintensiv®.

Clienții noștri au la dispoziție permanent documentația la zi, cea care demonstrează afirmațiile de mai 
sus. Dar dovada de necontestat este oferită chiar de u�lizarea produselor Klintensiv®.


