
 

הזנה +ניקוי = איזון
מוצרי סאנריידר מבוססים על רעיון פשוט אך עוצמתי, אשר משלב רפואה סינית מסורתית עם מדע מתקדם. אנו מכנים זאת "פילוסופיית 
ההתחדשות" שלנו. כאשר אתם מזינים את גופכם אך ורק עם הרכיבים הצמחיים הטובים ביותר ומנקים אותו מכימיקלים מזיקים ומצבעים, 

טעמים וחומרים משמרים מלאכותיים, אתם תורמים לאיזון גופכם. גוף מאוזן הוא גוף בריא. 
 

רכיבים:

SD Alcohol 40B, Water (Deionized), Salix 
Alba (Willow) Bark Extract, Ammonium 
Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, 
Oleth-20, PEG-40 Hydrogenated Castor 
Oil, Fragrance, Camellia Sinensis Leaf 
Extract, Menthol, Melaleuca Alternifolia (Tea 
Tree) Leaf Oil, Laurus Nobilis Leaf Extract, 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf 
Extract, Citronellol, Geraniol, Limonene, 
Linalool.

רכיבים בזרקור:
תמצית עלי קמליה סינית

תמצית צמחית זו, שמקורה בעלי צמח קמליה 
סינית )תה ירוק(, מכילה קטצ'ינים של תה ונוגדי 

חמצון רבי עוצמה אשר נלחמים ברדיקלים 
החופשיים המזיקים, בעודם מותירים את העור רענן 

ומלא חיות.

שמן עץ התה
שמן אתרי זה, שמקורו בעלים של עץ תה אוסטרלי 

)Melaleuca alternifolia(, הינו חומר ניקוי טבעי, 
התורם לעור בעזרת תכונות הניקוי שלו. 

תמצית עלי דפנה
תמצית עלי הצמח ער אציל )עלי דפנה( הינה 
בעלת תכונות ארומטיות, יכולת לכווץ רקמות, 

לנקות ולהרגיע את העור.

תמצית עלי רוזמרין
תמצית צמחית זו הינה עתירת נוגדי חמצון ובעלת 
תכונות המגנות על העור וממצקות אותו. התמצית 

תורמת גם להמרצת העור ובכך משפרת את 
גמישותו, ומשווה לו מראה מוצק ורך יותר. 

הגנו על ידיכם מפני מחוללי מחלות ומפני הדבקה בזיהומים, בעזרת ג'ל לניקוי ידיים, תערובת המכילה 70% אתיל אלכוהול, 
שמנים אתריים ותמציות צמחים רבות עוצמה. הפורמולה, שהינה מושלמת לשימוש תדיר, הינה יעילה ביותר ועם זאת עדינה, 

ומנקה את הידיים תוך שהיא מגינה עליהן ומעשירה את העור בלחות, בעזרת צמחים כמו עלי קמליה סינית, שמן עץ התה 
ועלי רוזמרין. 

יתרונות
פורמולה בעלת פעולה משולשת: 	 

מנקה באופן יסודי, מרגיעה את העור 
ומעשירה בלחות

70% )אתיל( אלכוהול	 
מסייעת במניעת הפצת נגיפים	 
ניקוי יסודי ומהיר לשמירה על היגיינה 	 

מקסימלית של הידיים.
מעשירה בלחות בעזרת תמציות 	 

צמחים
ניקוי ללא צורך במים, מתאדה 	 

במהירות
ניחוח קל ורענן	 
נוח לנשיאה בכיס, בארנק, בעגלת 	 

תינוקות ובכל יציאה מהבית. 

הפורמולות 
פותחו לפי 

מומחיות 
הבעלים

ייצור עצמי 
בארה"ב

באישור 
 NSF-ה

אומנות מדע הצמחים

KANDESN® ג'ל לניקוי ידיים
70% אלכוהול

המלצות שימוש

יש למרוח כמות קטנה על כפות 
הידיים, לשפשף את הידיים קלות עד 

שיתייבשו. 

שאלות נפוצות
ש: האם אתיל אלכוהול הינו חומר 

ניקוי אפקטיבי?
ת: כן, ריכוז של 70% אתיל אלכוהול 

מספק יכולת ניקוי מוכחת, והוא נחשב 
לעדיף על איזופרופיל אלכוהול. לפי 

המרכז לבקרת ולמניעת מחלות 
)CDC( בארה"ב, כדי שחומרי ניקוי 

המבוססים על אלכוהול יהיו יעילים, 
עליהם להכיל 60% אלכוהול לפחות – 

ג'ל הניקוי שלנו מספק הגנה מוגברת, 
עם 70% אתיל אלכוהול. 

ש: כיצד הפורמולה החדשה הזו 
 Kandesn® שונה מג'ל לניקוי ידיים

המקורי?
Kandesn® ת: בעוד שג'ל לניקוי ידיים

70% אלכוהול מכיל ביסודו אותם 
רכיבים בטוחים לשימוש ויעילים כמו 
ג'ל הידיים המקורי שלנו, הפורמולה 
החדשה מכילה אחוז גבוה יותר של 
אתיל אלכוהול. השתמשו בפורמולה 

החדשה לפי הצורך בין רחיצות ידיים, 
כדי לשמור על ידיכם נקיות ובטוחות.

ש: האם האלכוהול לא ייבש את 
עורי?

ת: לא. הפורמולה העדינה ועם 
זאת היעילה של הג'ל לניקוי ידיים 
®Kandesn                    מחוזקת 

עם עלי קמליה סינית, שמן עץ התה 
ועלי רוזמרין, ועם רכיבים צמחיים 

נוספים התורמים להרגעת העור, ועם 
חומרים טבעיים אחרים התורמים 

להרגעת העור ולריכוך העור,  וזאת 
כדי להעניק לידיכם תחושה רכה 
וחלקה, אף לאחר שימוש לעתים 

קרובות. 

70% אלכוהול, 

60 מ"ל  0157118 #


