
 
 

 

 

Dezinfekce LAVOSEPT® 

Jedinečným produktem sortimentu Amoené s.r.o. je vlastní dezinfekce. Vývoj tohoto zboží trval v 

přední české laboratoři více než 3 roky a na český trh byl uveden v roce 2007. Od té doby si našel 

tisíce spokojených zákazníků v rámci České republiky, Slovenska i celé EU. Produkt nese název 

Lavosept®. 

 

Lavosept® je alkoholový dezinfekční přípravek ve formě roztoku nebo gelu určený k dezinfekci 

kůže, obuvi, nástrojů, malých ploch a nedostupných míst postřikem včetně WC. Přípravek 

chrání před přenosem bakterií, plísní, kvasinek (je tedy účinný i proti virové hepatitidě typu A – 

E). Výrobky na kůži obsahují zjemňující a hydratační přísady, jež zabraňují vysoušení a 

podráždění pokožky. 

 

Dezinfekční účinnost přípravku byla posuzována na Státním zdravotním ústavu v Praze, v Centru 

epidemiologie a mikrobiologie v Národní referenční laboratoři pro dezinfekci a sterilizaci. Schváleno 

ministerstvem zdravotnictví ČR pod číslem : REG – 33.7.1 – 3.4.07/11823 

 

Lavosept® má funkční dezinfekční vlastnosti a dlouhou dobu použitelnosti 60 měsíců, čímž je 

tento produkt unikátní nejen v zemích EU. Dalším benefitem je možnost přidávání aroma dle 

požadavku klienta a různorodost objemu balení, které je přizpůsobeno cílové skupině.  

 

Přípravek Lavosept® je vhodný pro použití všude tam, kde dochází ke kontaktu s velkým počtem 

osob – ve všech typech zdravotnických zařízení včetně ordinací, ve stravovacích provozech, v 

potravinářských výrobách, v oblasti rehabilitace, v kosmetických salónech, sportovních zařízeních, v 

půjčovnách sportovního náčiní, fitness, wellnes apod. ale také i pro osobní hygienu, maminky s 

dětmi, manažery, kteří se setkávají s velkým počtem osob nebo pro lidi, jež hodně cestují a 

potřebují se chránit před nákazami (žloutenkou, chřipkou apod.). 

Výrobky jsou standardně nabízeny v těchto velikostech balení: 

 200 ml - lahvička s rozprašovačem (na stůl či do auta, do větších cestovních zavazadel). 
Určeno pouze pro roztok na kůži či nástroje. NEJPRODÁVANĚJŠÍ FORMA. 

 400 ml – nádoba s pumpičkou (na stůl, umyvadlo, sanitární místnost apod). Určeno pouze pro 
gel. 

 500 ml s pumpičkou, (pracovní balení). Určeno pouze pro roztok. OBLÍBENÁ FORMA VE 
ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SFÉŘE. 

 500 ml s  vrškem (náhradní balení). Určeno pro gel i roztok. 

 000 ml s vrškem (náhradní balení) . Určeno pro gel i roztok. 

 5 000 ml, kanystr (náhradní balení). Určeno pro gel i roztok. 

 10 000 ml, kanystr (náhradní balení). Určeno pro gel i roztok.  
Dezinfekce je nabízena bez vůně nebo s vůní: trnka, levandule, citron. Vůně jsou ZDARMA. 

 

 

 

Zavřít okno 
Celkem obrázků výrobku: 4 



 
 

 

 

 

 
 

Ilustrační fotografie dezinfekce Lavosept 
 


