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Cu dioxid de titan

Contains titanium dioxide

Azulena

Azulena

Nu conține coloranți

Contains no dyes

Ceară liposolubilă
Se aplică pe zona de depilat cu ajutorul ruloului şi se înlătură cu fășii, prin smulgere. Se poate folosi și inghinal sau facial.

Ceară depilatoare liposolubilă de unică folosinţă. Ușor de întins și îndepartat, pentru toate tipurile de piele

Lipo Wax
Apply the wax to the wanted area with a roller and then remove it  by pulling the strip. It can be used also for 

inguinal and facial waxing.

Disposable liposoluble wax. Easy to spread  and remove, for all types of skin

0665 12

Cercuri de hârtie pentru recipienții de 
ceară %erbinte

Se potrivește pentru cele mai multe dintre tipurile de 

recipienți de încălzire

Paper rings for wax cans
 Suitable for most heating recipients

1059

Ceară liposolubilă cu aplicator
Lipo Wax with applicator

1047

Cu dioxid de titan

Contains titanium dioxide

Azulena

Azulena

Nu conține coloranți

Contains no dyes

Încălzitor ceară liposolubilă

cu termostat și lumină de avertizare pentru reglarea temperaturii.

structura din )er galvanizat foaie, din sticlă de geam de pulbere albă lăcuită la 

temperatură ridicată sau )nisată în inox.

Wax heater

with thermostat and warning light for the regulation of the temperature.

structure in galvanized sheet iron, white glazing powder lacquered at high 

temperature or in inox )nished.

1519-800 1

Încălzitor ceară liposolubilă, cartuș
Wax heater, cartridge

1519-100 1



Ceară tradițională %erbinte - 1 litru
Se aplică )erbinte pe zona de epilat în direcția creșterii )rului de păr. Se smulge în sens invers creșterii )rului de păr. Ceara de albine din compoziția sa o face foarte moale și 

Ușor de întins și îndepărtat Indicat pentru toate tipurile de piele Extrem de elastică Lasă instant pielea catifelată, moale și fără urme de păr

Traditional hot wax - 1 liter

creamy, can be used for  a long period of time as it  keeps its properties.

Easy to spread and remove Suitable for all types of skin You get a soft, smooth and hairless skin

1048

Ulei Post Depilare

Lasă imediat pielea catifelată, elastică și perfect curățată

After Wax Camomile Oil

Leaves skin doft immediately, elastic and perfectly clean

1051

Ceară epilat tradițională, discuri
Traditional hot wax discs

1520
Ceară epilat tradițională, granule
Traditional hot wax drops

1521

Solvent Spray pentru îndepărtarea urmelor de ceară, pete 
persistente, gra)ti

Se pulverizează suprafețele pătate de ceară și se lasă să acționeze pentru scurt timp. 

apoi se șterge suprafața cu un burete non abraziv

Eliminarea efectivă și în timp foarte scurt a petelor de ceară de pe suprafețele 

rezistente la solvenți

Solvent Spray for depilation wax removing, persistant 
stains, gra)ti

surface with a wet cloth. For persistent staines, repeat the process and whipe the 

surface with a non abrasive sponge 

Elimination in short amount of time of wax staines on the solvent resistant surfaces

1054 16

1 kg

Cu dioxid de titan

Contains titanium dioxide

Azulena

Azulena

Nu conține coloranți

Contains no dyes

Cu dioxid de titan

Contains titanium dioxide

Cu dioxid de titan

Contains titanium dioxide

Azulena

Azulena

Azulena

Azulena

Nu conține coloranți

Contains no dyes

Nu conține coloranți

Contains no dyes

1 Kg



27 cm

Spatulă inox dreaptă

Stainless Steel Spatula
For applying wax and para)ne

1056

Spatule de lemn
Spatule înguste folosite pentru epilat mustața

 

Wooden spatules
Narrow spatulas used for waxing the mustache

 

0249
Spatule de lemn ambalate individual
Wooden spatules individually packed

1030

Rolă de epilare

perfectă. Se poate tăia lungimea dorită.

Epilation roll
It does not diform or break, assuring a perfect waxing. 

0145
Benzi de epilare

Epilation strips
Can be used for face and body, as well

0146
Rolă Spunlace vâscoză 30%

Spunlace with 30% viscose

0145-SPLC

Spatulă lemn lată
Wide wooden spatula

1218

7 × 22 cm



Para%nă - 1 litru

reducerea durerilor reumatice și ca terapie în artrită, osteoartrită, poliartrită reumatoidă și spondilită anchilozantă

Crează un strat antiperspirant Ajută la eliminarea toxinelor, la intensi)carea circulației sanguine și la relaxarea musculară Facilitează absorbția rapidă și e)cientă a cremelor și 

extractelor naturale 

Cosmetic Para%ne - 1 liter

as therapy for arthritis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis

Creates an antiperspirant layer 

extracts 

1065

Încălzitor pentru para%nă

de aluminiu lăcuit la o temperatură înaltă, culoare albă RAL, complet cu indicator de 

reglarea temperaturii.

structură din )er galvanizat foaie, pulbere din sticlă de geam alb emailat la 

temperatură înaltă culoare albă RAL.

încălzitorul este furnizat împreună cu un capac și suport.

Para%ne warmer

aluminium powder lacquered at high temperature colour white RAL, complete of max. 

thermically controlled by a very sensitive bulb thermostat and warning light for the 

regulation of the temperature.

structure in galvanized sheet iron, white glazing powder lacquered at high 

temperature colour white RAL.

the warmer is supplied with its cap and support grate.

1522

Para%nă terapeutică pentru %zio-kinetoterapie, calup 5kg
Therapeutic Para%ne for physiokinetotherapy, 5kg block

1065

stațiuni balneare, cabinete medicale, saloane cosmetice. 

pe o anumită regiune a corpului. Este o procedură des 

of the body. It is a common and old procedure in terms of 

medical recovery. In combination with other procedures 

1522
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2 Kg

Gel IPL

cu laser, unde este necesar un gel

mai clar. Efectul sau nu este afectat de sărurile eliminate 

uleioase, formaldehide sau săruri. Inodor

Ultrasound & IPL liguid gel

treatments where it is necessary a gel

Remove the air between skin and sample, allowing 

the waves to reach the monitoring equipment in a  clear 

the skin, does not contain oily substances, formaldehyde 

or salt.

1472

Cearceafuri pentru împachetări

PE Bed Cover for sliming procedures

0720

Film osmotic

Osmotic %lm
In the procedures of )ghting fat deposits and cellulite. Special creams are applied on the body and then it is wrapped in foil

1161 6

122
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Kimono PPSB
Nonwoven kimono

0696

× ×

Sutien PPSB
Disposable Bra

0991

Pantaloni Presoterapie - Drenaj 
Limfatic PPSB, închis la talpă
Presso Therapy pants with close foot

1221

Bikini femei

Disposable briefs for women

0148

Tanga bărbați - unică folosință
Disposable Tanga for Men

1240
Boxeri bărbați - unică folosință
Disposable Boxers for Men

1241

Chiloți unisex
Disposable pants unisex

1182

Pantalon PPSB

proceduri și tratamente cosmetice de înfrumusețare, 

consultații și intervenții medicale, masaje de relaxare etc.

Nonwove pants

sauna, cosmetic procedures and treatments, examination 

and medical interventions, relaxation massage, etc

0714



Ulei esențial, 30 ml
Uleiurile esențiale se folosesc în aparatul pentru aromaterapie, în medicina naturistă 

și cosmetică. Conțin forța vitală a plantei din care provin, responsabilă pentru efectele 

bene)ce asupra pielii

Essential oil, 30 ml

1255 12

Cremă Aloe Vera și Măceșe
Crema hidratantă ideală pentru tratarea pielii deteriorate. Antivergeturi, pentru femei 

însărcinate sau după sarcină

Moisturizing cream Aloe Vera and Rose Hip Oil

moisturizing skin during and after pregnancy.

1265 12

Acoperitor PPSB pentru protecția zonei capului la masa de masaj
Massage Table Head Cover

1239

× ×

Lumânări decorative – pastilă albă, inodore
Tea light decorative candles – white, smelless

0163 12



9

1 l 1 l 1 l

Ulei de masaj NEUTRU
pentru rezultate terapeutice

Neutral Massage Oil
for therapeutic results

1206-NRL 12

Ulei de corp cu Ceai Verde

Green Tea Body Oil

1215-CEV

Ulei de corp cu Argan

Argan Body Oil

1215-ARG

Ulei de corp Relaxant

Relaxing Body Oil

1215-RLX

Ulei de corp cu Mentă, Eucalypt și 
extract de Arnica (pentru picioare)

și articulații dureroase

Feet Oil with Peppermint, Eucalyptus 
and Arnica extract (feet oil)

painful joints

1215-PIC

Ulei de corp cu Gălbenele

Marigold Body Oil

1215-GLB

Loțiune de masaj NEUTRA
pentru tratamente îndelungate

Neutral Massage Lotion
for long treatments 

1216-NRL 12

Cremă de masaj NEUTRA
pentru ședințe lungi și piele sensibilă

Neutral Massage Cream
for long sessions and sensitive skin

1217-NRL 12

Ulei de masaj OLEOTHERM
cu efect de încălzire

OLEOTHERM Massage Oil

1206-OTH 12



Mască de față TNT

PPSB Beauty Mask
Facial treatments

Applied substances don’t come into direct contact with the skin, protecting the 

0966

Bentițe cosmetice pentru păr PPSB

Stretch Headband (Fascia)

0147

Comprese Nesterile PPSB pliate in 4
PPSB Non sterile gauzes folded in 4ply

0807
PRIMA Lavetă cosmetică TNT
PRIMA Cosmetic wipes

1314

Extractor comedoane
instrument otel inoxidabil pentru extragerea punctelor negre

Comedons extractor

1496

Bețișoare de bumbac 100%, cutie
Cotton buds 100% cotton, round can

0129
Dischete demachiante bumbac 100%
Cotton Pads, 100% cotton

0136

Bețișoare de bumbac 100%, pungă

Cotton buds, 100% cotton, bag
For skin and ear cleaning, for cream or oil application, for makeup

0128

Pensetă profesională din oțel inoxidabil

Professional stainless steel tweezer

1497

72
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Foițe protectoare pentru gene - albe
Protecting papers for lashes – white

1294

PRIMA Burete pentru aplicat fond de ten
PRIMA Oval Sponge for foundation

1501

PRIMA Bureței pentru aplicat fond de 
ten, triunghiulari
PRIMA Triunghiular Sponges for 
foundation

1368-12
PRIMA Bureței pentru aplicat fond de 
ten, triunghiulari
PRIMA Triunghiular Sponges for 
foundation

1368-04

PRIMA Burete pentru aplicat fond de ten
PRIMA Sponge for foundation

1500
PRIMA Bureți pentru îndepărtarea 
fondului de ten
PRIMA Makeup removing sponges

1502

Set Cosmetic Make Up

Cosmetic set

0832

Pensulă cosmetică profesională pentru aplicare blush

Professional cosmetic brush for blush
bamboo handle, 17 cm

1523-170
Pensulă cosmetică profesională pentru aplicare fond de ten

Professional cosmetic brush for foundation

1523-165

Set pensule machiaj profesionale 
pensulă blush 17 cm, pensulă pentru fard pleoape 16 cm, pensulă pentru conturul 

Professional makeup brushes set

1523-SET



12

×

×

Prosop Hârtie aerată

Air-Laid wipes 

0685 6

Prosop Hârtie aerată - alb
Air-Laid wipes - white

1025
Prima șampon, 1000 ml
Prima shampoo, 1000 ml

1369 12

Cască cosmetică pentru șuvițe
Transparent dying hair caps

0518
Bonetă LPDE cu elastic
LDPE Cap with elastic

0276
Cască silicon pentru vopsit părul în șuvițe
Silicone cap for dying hair color streaks

0518-SIL

Halat baie cu guler 100% bumbac ;aușat alb
Bathrobe with collar, 100% cotton double twisted thread

1343-XL

2

XL

2

XL

Prosop 100% bumbac ;aușat alb
Bath towel 100% cotton double twisted thread

1342

Prosop 100% bumbac ;aușat alb
Bath towel 100% cotton double twisted thread

1352

păr deteriorat

damaged hair

păr vopsit

colored hair

păr normal

normal hair

2

2



Folie Aluminiu pentru Coafor

Hairdressers aluminium foil 
For paint strips, for making handmade curlers from aluminium

0960

Bol fumuriu cu mâner
bază antiderarpantă

Grey bowl with handles

1295

Pensulă pentru vopsit părul
grip din plastic, păr din nylon, negru

Dyed hair brush
plastic grip, nylon bristles, black

1525-2P
Pensulă pentru vopsit părul – Jumbo

grip din plastic, păr din nylon, negru

Dyed hair brush – Jumbo
plastic grip, nylon bristles, black

1525-JMB

Pensulă pentru vopsit părul
grip din plastic, păr din nylon, negru

Dyed hair brush
plastic grip, nylon bristles, black

1525-SMP

Pelerină cosmetică transparentă HDPE

PPSB Stretch Headband (Fascia)
For dyeing, hair cut

0519

Pulverizator de apă
din plastic

Water spray bottle
plastic material

1291
Storcător tub vopsea

pentru tuburi in plastic

Tube squeezer
for plastic tubes

1524

Croșetă metalică pentru scos șuvițe, din oțel inoxidabil
Highlighter needle with cap, stainless steel

1527

Manta pentru tuns și vopsit
rezistentă la apă, argintie

Cape “plastique”
waterproof, silver

1296 × 



Clemă de păr aluminiu
Aluminium hair clips

1041 6

Clemă de păr oțel
Steel hair clips

1040 6

Pieptene tapat cu coadă din plastic
Hair comb with plastic handle

1528-23

Pieptene profesional cu 2 capete și furculiță de metal
Professional hair comb with 2 heads and metal fork

1528-2C

Pieptene cu mâner simplu, antistatic
Antistatic comb with handle

1528-SIM

Agrafe de păr drepte cu bulb în vârf
aurii, maro, negre

Professional ball pointed Hair grips
golden, brown, black

1038

Bigudiuri – Velcro
aurii, maro, negre

Plastic hair rollers - Velcro
golden, brown, black

1289

Elastice de păr profesionale cu 2 cârlige
Professional elastic bands with hooks-
polybag 

1044

Ace de păr ondulate
aurii, maro, negre

Ball pointed hair pins waved
golden, brown, black

1037

Clemă de păr oțel
Steel hair clips

1042 6

Clemă de păr sârmă oțel
Steel wire hair clips

1043 6

Agrafe de păr ondulate
aurii, maro, negre

Ball pointed hair grips waved
golden, brown, black

1039

1041

66 mm



Pieptăn ionic antistatic, plastic
Antistatic comb, plastic

1290

Foarfecă pentru %lat, din inox, de %lat pe ambele părți
Scissor for hair  tab on both sides

1495-2P
Foarfecă pentru %lat, din inox, de %lat pe o parte
Scissor for hair  tab on one side

1495-1P

Guler hârtie gofrată
Frizerie

Hairdresser’s Neck Paper 

streching

0969

Foarfecă tuns – inox
cu șurub de reglare

Scissors for haircut – stainless steel
with adjustment screw

1292

Dispenser guler hârtie gofrată
Hairdresser’s neck paper Dispense

0970
Pămătuf pentru frizerie, cu mâner din 
lemn, din păr natural

utilizat pentru îndepărtarea părului după tuns

Whisk for hairdresser, wooden handle, 
natural bristle

used for cleaning after haircut

1494

Bețișoare hemostatice

după bărbierit

Styptic Hemostatic Matches
 For small irritations or skin problems that occur after 

shaving

Seals wounds. Remedy to  stop bleeding

1053

Pudră de talc
Calmează iritațiile pielii și absoarbe umezeala

Talcum Powder
Calms irritated skin and absorbs moisture

0338

16 cm

21 cm

16 cm

16 cm

1
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alb, roz, negru

white, pink, black

Freze diamantate cu capete aurite 
(Tungsten Carbide)

Golden-Plated Diamond nail drills bits 
with Tungsten Carbide Heads

For manicure and pedicure

1055

Bu=er pentru pilit/lustruit unghii
Nail bu=er for polishing nails

1287-95ABS

Bu=er pentru pilit/lustruit unghii
Nail bu=er for polishing nails

1287-18

Bețișoare din lemn pentru cuticule
Wooden Cuticle Pusher

1272
Aplicator cu 2 capete pentru decorațiuni unghii
2 head dotting tool for nails

1297-MET

Instrument din plastic pentru aplicare gel de unghii
Plastic instrument for gel nails

1297-PLS

Pensulă profesională pentru gel de unghii, păr natural – nr. 6
Professional gel nail brush, natural hair – no. 6

1296-N06

Pensulă profesională pentru gel de unghii, păr natural – nr. 4
Professional gel nail brush, natural hair – no. 4

1296-N04

Freze diamantate cu capete din oțel
pentru unghii, forme asortate, adaptor pentru role 

abrazive, role abrazive

Diamond nail drills bits

1057
Role abrazive pentru freze manichiură

Sandy Belts for nails design, nails care, 
nails manicure

1058

Bol din plastic profesional pt. manichiură
Professional bowl for manicure

1295-D135

Pilă banană, abrazivă
Banana Nail File, abrasive

1288
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Tăviță Renală Inox
Kidney Tray - Stainless Steel

1256

9 cm

9 cm

9 cm

9 cm

12 cm

12 cm

Chiuretă profesională inox tip cleaner, pentru manichiură
Curette Nail Cleaner for manicure

1284-CLN

Forfecuță Inox combinată unghii/cuticule, manichiură/
pedichiură, lame curbe medii
Combi Scissor Cuticles/Nails for manicure & pedicure, 
curved medium blades, stainless steel

1499-CMB

Forfecuță Inox pentru unghii, manichiură, lame curbe subțiri
Nails Scissor for manicure, curved thin blades, stainless steel

1498-MAN
Forfecuță aurită pentru cuticule, lame curbe, lățime standard
Cuticles Gilt Scissor curved blades, standard

1498-STD

Forfecuță aurită pentru cuticule, lame curbe, foarte subțiri
Cuticles Gilt Scissor curved blades, very thin

1498-SUB

Chiuretă 2 capete: pusher + scratcher pentru manichiură și 
pedichiură
Double-headed curette: pusher + scratcher for manicure 
and pedicure

1284-PS

Chiuretă profesională din inox pentru cuticule
Professional curette, stainless steel, for cuticles

1284-CUT-1/2

Pilă unghii, metal, sterilizabilă
Nail %le, from metal, sterilizable

1285

9 cm

Spatulă Inox cu 2 capete
Stainless Steel Plastic Filling Instrument, to condense carve 
and smooth the restoration

0914

Pensă Inox cu vârfuri ascuțite
Stainless steel london college dressing forceps with sharp toes

0913



Clește unghieră pentru unghii acrilice – inox
Nail Cutter for acrylic nails – stainless steel

1233

Separator interdigital pentru pedichiură
Separator interdigital

Pedicure Toe Separator
Interdigital separator

1123

Pilă lemn pedichiură - lemn
Timber pile for pedicure

1286

Brici inox cu lamă de unică folosință pentru pedichiură
Stainless steel razor with disposable blade for pedicure

1367

Clește pedichiură inox Aqua
Nail nipper stainless Aqua

1283

Rulouri bumbac 100%
Cotton Dental Rolls 100% cotton

0247

Dispenser Rulouri bumbac
Cotton Rolls Dispenser

0296

Periuță curățat unghii mâner plastic
Plastic Nails Brush

0089

Saci bazin pedichiură
PE protective bags for pedicure sink

0721

Forfecuță Inox pentru unghii, pedichiură, lame curbe groase
Nails Scissor for pedicure, curved thick blades, stainless steel

1499-PED
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Papuci PPSB - unică folosință
 

PPSB Slippers - single use

0149

Papuci Frotir
Comozi și puternic absorbanți datorită texturii de frotir 

Terry Cotton Slippers with open toe 
Comfortable and highly absorbent  due to the terry texture

0387
Papuci talpă Eva și față PPSB

închiși la degete, 1 pereche

Slippers with Eva sole + PPSB 
close toe, 1 pair

1407

Papuci EVA (Ethilenă + vinil acetat)

prinde separatorul de baretă

EVA Slippers, inter-%ngers, colored

Attach the  separator to the bar

0719
Papuci polistiren expandat
Expanded Plastic Slippers

0967



metalic 

Mușama Cauciuc pentru pat de consultație sau tratament
Rubber Bed Cover for consultation or treatment procedures

1191 6

Bavete polietilenă cu legături
Nursing bib with ties

1246 12

Bavete cu legături, rolă

Nursing Bib with ties, roll

0689

Cearceaf pat IMPERMEABIL PPSB laminat cu elastic la colțuri 
PPSB laminated with PE Bed cover with elastic in 4 corners

0150-10-PE

Cearceaf pat PPSB cu elastic la colțuri
PPSB Bed cover with elsatic in 4 corners

0150

Față de pernă PPSB
PPSB Cushion Covers

0992

Lanț pentru Bavete
Napkin Holder

1168 1

6

Câmpuri PE+Hârtie

PE + Paper Medical Towel tissue
Fields for consultation with a surface plasti)ed

0243 1
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2 straturi laminate

395 foi/sheets × 38 m

Cearceaf pat nețesut
Nonwoven bed cover

0152

Cearceaf hârtie PREMIUM
Medical bed sheet

0532

Dispenser Rolă Cearceaf - metalic
Stainless Steel Dispenser for Medical paper rolls

0593 12

Cearceaf polietilenă - Hârtie + PE
Medical bed sheet - Paper + PE 

1411

Cearceaf polietilenă - Hârtie + PE
Medical bed sheet - Paper + PE 

0141

Cearceaf hârtie PREMIUM
Medical bed sheet

0533

6

6

6

6

6

12

6

66

6
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DETERGENT CU DEZINFECTARE PENTRU SUPRAFEȚE

DEZINFECTANT PENTRU MÂINI ȘI TEGUMENTE

Dezinfectant și Antispetic - mâini și tegumente, 1L preparat

 

Disinfectant for hands and teguments, 1L ready to use
For hygenical desinfection of the hands before and after surgical interventions, before and after injetions, vaccines, before perfusions and 

tranfusions, for postoperative desinfection of wounds, pharmaceutical and cosmetics personnel’s skin, pupils’ and employees’ hands, the hands of 

people on the move 

0293

Săpun lichid Dezinfectant și Antiseptic - mâini și tegumente, 1L preparat

publice, a industriei alimentare și, în general, în domeniile de activitate în care se impun reguli stricte de igienă

 

Liquid Soap Disinfectant for hands and teguments 1L ready to use 
In hospitals for preoperative washing and desinfecting of the hands, in maternities for daily hygene of the new born, in public food domain and 

usualy in domains that require strict hygene

or whipped with a tampon soaked in product. After this, it is washed with a lot of water and then dried

0294

Detergent dezinfectant nespumant suprafețe, inodor-incolor 1L concentrat = 125 litri preparat

 

Detergent and disinfectant for surfaces, no-foam, colorless, odourless - 1L Concentrate = 125 L 
ready for use

Cleaning, desinfecting and deodoring stainless steel tools and glass surfaces, porcelain, stoneware, earthenware, cutlery

1126

Detergent dezinfectant suprafețe, dezodorizant spumant, 1L concentrat = 500 litri preparat

 

Detergent and disinfectant for surfaces, dezodorizant with foam - 1L Concentrate = 400L ready for 
use

Cleaning, desinfecting and deodoring stainless steel tools and glass surfaces ,porcelain, stoneware, earthenware, cutlery

1144



Dezinfectant și Sterilizant la rece - Instrumente 1L concentrat = 200 litri preparați
Dezinfecția instrumentarului medical, chirurgical, stomatologic și de diagnostic, prin imersie la temperatura ambiantă. Dezinfecția suprafețelor 

din sălile de operație, cabinete medicale

Concentratul se diluează în apă Instrumentarul curățat de resturi organice se imersează în 

soluția de lucru 

Instruments disinfectant and cold sterilizer 1L concentrate = 200L ready to use
Desinfection of medical tools, surgical tools, dental tools and diagnostic tools by immersion at an ambient temperature. Desinfection of 

operation rooms surfaces, medical cabinets

immersed in the solution

0292

Dezinfectant Suprafețe, spălare și dezinfecție, 1L Concentrat = 400 litri preparat

producția și desfacerea produselor alimentare, a instalațiilor care necesită dezinfecția prin ștergere sau pulverizare

Concentratul se diluează în apă 

pulverizare 

Surface disinfectant and cleaner, 1L Concentrate = 400 liters ready to use

production and selling, installations that require desinfecting by whiping or spraying 

0290

Dezinfectant Suprafețe, ;acon cu spray, 1L gata de utilizare

se lasă să se usuce Nu necesită clătire

Surface disinfectant spray, 1L ready to use

It is applied with the spay directly 

on the surface and let to dry Does not require rinse

0291
Pompă dozaj pentru 
;acon 1 litru
Dosage pump for 1 
liter ;acons

0235 12

Dezinfectant Clorigen 1 tabletă = 5 litri soluție

 

Sporicid

Disinfectant with Activ Chlorine 1 tablet = 5 l solution

underwear, dishes, laboratory tools, bathrooms, fountain water and pool water

0097

DEZINFECTANT PENTRU INSTRUMENTE

DEZINFECTANT SUPRAFEȚE



Rolă pungi sterilizare, Autoclav/EO
2

Flat Reels, Steam/EO sterilization indicator
2

0244

Pungi autosigilante sterilizare indicator Autoclav/EO
Self-sealed Pouches, Steam/EO sterilization indicator

0621

16

2

2

2

2

All medical devices and the materials to be sterilized must be disinfected and cleaned before being subjected to a standardized sterilization process

Teste Bowie & Dick pentru testare Autoclav

cu descărcare dinamică de aer

Bowie&Dick Autoclave Test Pack for pre-vacuum steam sterilizers

dinamic air discharge

into contact with the liquid

0124
Indicator sterilizare aburi, Autoclav

Sterilizarea este evidențiată prin schimbarea culorii 

dungilor din roz în maro. Sterilizarea se realizează la 

 

Sterilization Testing Adhesive Tape for 
steam 

Sterilization is highlighted by shifting of the stripes 

from pink to brown. Sterilization is accomplished at 

0561

textile

autoclavele care sterilizează instrumente

sterilization of textiles

which sterilize instruments



Cutie freze și ace
Box for cutters and needles

1160

Indicator chimic pentru veri%carea sterilizării în pupinel
Sterilizarea este evidențiată prin schimbarea culorii de pe indicator din verde în maro 

sunt versatile și aderă pe orice tip de împachetare.

Chemical sterilization testing adhesive tape for dry heat
Sterilization is highlighted by shifting of the colors from the indicator from green 

to brown after exposing to dry heat sterilization. Sterilization is accomplished at a 

formulated to withstand high temperature and humidity ensure excellent bond to 

paper, plastic, nonwovens, board, metal, glass and linen.

0547

Cutii instrumentar INOX

Instruments Stainless Steel Boxes

freeze resistant

1166

Pungi nylon sterilizare Pupinel
Self-sealed Nylon Pouches for Poupinel, Dry Heat sterilization

0853 12

Rolă pungi nylon sterilizare Pupinel
Flat Reels for Poupinel, Dry Heat sterilization

0874 12

ATENȚIE!!! - 

ATTENTION! - 

ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007, Art. 79. - (2)

Durata menţinerii sterilităţii materialelor ambalate în pungi plastic sudate este de două luni de la sterilizare, cu condiţia menţinerii integrităţii ambalajului.
All medical devices  and the materials to be sterilized must be disinfected and cleaned before being subjected to a standardized sterilization process.

Lăsați instrumentele să se usuce complet
Leave the tools to completely dry

ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007, Art. 48 

care urmează a ) sterilizate trebuie curăţate şi 
dezinfectate, înainte de a ) supuse unui proces de 
sterilizare standardizat.
ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007, Art. 79. - (1)
Durata menţinerii sterilităţii materialelor ambalate 

sterilizare, cu condiţia menţinerii cutiilor închise.
All medical devices  and the materials to be sterilized 
must be disinfected and cleaned before being 
subjected to a standardized sterilization process

condition to maintain the boxes closed.
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Mănuși Examinare LATEX Ușor Pudrate, Albe
Latex Examination Gloves - Light Powdered, White

0154

Mănuși Examinare NITRIL Aloe Vera Nepudrate
Nitril Examination Gloves - Aloe Vera Powder Free

1280

Mănuși Examinare LATEX Ușor Pudrate, Albe
Latex Examination Gloves - Light Powdered, White

0155

Mănuși Examinare LATEX Aloe Vera Nepudrate
Latex Examination Gloves - Aloe Vera Powder Free

0830

Mănuși Chirurgicale Sterile ușor pudrate
Sterile Latex Surgical Gloves - Light Powered

Mănuși Chirurgicale Sterile nepudrate
Sterile Latex Surgical Gloves - Powder Free

0158 0159
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Mănuși Examinare NITRIL Albastru Ușor Pudrate
Nitril Examination Gloves - Light Powdered, Blue

0660

Mănuși Examinare VINIL Transparente Ușor Pudrate
Vinil Examination Gloves - Light Powdered, Transparent

0157-TRS
Mănuși Examinare VINIL Albastre Ușor Pudrate
Vinil Examination Gloves - Light Powdered, Blue

0157-ABS

Mănuși Examinare NITRIL Roz Nepudrate
Nitril Examination Gloves - Powder Free, Pink

0766

Mănuși Examinare NITRIL Albastru Nepudrate
Nitril Examination Gloves - Powder Free, Blue

0727

Mănuși Examinare NITRIL Negre Nepudrate
Nitril Examination Gloves - Powder Free, Blue

1229



Vată Hidro%lă tip BC - 50% bumbac, 50% celuloză
Medical Cotton Pleat - 50% cotton, 50% cellulose

0254

Spirt Medicinal PET, alcool 70%
Soluție dezinfectantă, recomandată pentru masaje și igienizări

pentru uz extern

Alcohol 70% for medical use
Disinfectant recommended for massages and sanitation

for external use

0869

12 16

Tampoane de celuloză albită fără clor

curățarea pielii cu diferite soluții, ca perniță de absorbție în cazul traumatismelor mici

Celulose Pads white, chlorine free
For nail whipping, skin desinfecting before infusion, skin cleaning with various 

solutions, the absorption pad when small injuries occur

0968 12

Bandaj Medico-Chirurgical Ortopedic
Țesătură elastică din bumbac, poliester și cauciuc cu elasticitate excepțională. 

Orthopedic surgery bandage

bandage does not cause discomfort, enfolding on the contours of the body.

0160
Bandaje cohesive

Autoaderente. Utilizat pentru )xarea de bandaje, comprese sau atele. Utilizat în zona 

încheieturilor, nu alunecă.

Cohesive Bandages

doesn’t slip.

0161

192
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Rolă tifon ambalată individual - margini pliate
Cotton Gauze Bandages - folded adges

0937 2

Comprese sterile / nesterile PPSB
PPSB sterile / non sterile gauzes

0891

Fașă tifon în banderolă hârtie
Cotton Gauze Bandages in paper mu=

1083

Comprese nesterile tifon
Cotton Gauze Swabs

0259

Fașă Tifon ambalată individual
Cotton Gauze Bandages

0251

Comprese sterile tifon, 1 compresă 
pliată
Cotton Gauze Swabs, sterilized with 
EO, 1 pcs per pouch

1082-12
Comprese sterile tifon, 4 comprese 
pliate
Cotton Gauze Swabs, sterilized with 
EO, 4 pcs per pouch

1082-48



Mâner bisturiu inox
Stainless steel handels

0658 12

Lame bisturiu oțel-carbon
Surgical blades (carbon steel)

0241

10

10

11

11

12

12

15c

15c

15

15

21

21

23

23

24

24

25

25

20

20

18

18

Seringi cu ac, Luer Slip, piston cauciuc
Disposable insulin syringe set with needle, 
Luer Slip, rubber piston

0236

Ace seringă
Disposable needles

0233

16

16

16

16

16

Pachet gheață instant
cazuri în care se cere aplicare de strat rece, cu acțiune 

analgezică locală

prealabilă 

punga cu apă din interior și agitați pentru activare

Instant ice cold pack
in cases where it is necessary appying a cold layer with 

local analgesic

freezing 

water inside and shake to activate

1114
Spray rece

cauzată de lovituri la nivelul țesuturilor moi.

Folosit cu succes pentru îndepărtarea imediată a 

durerilor cauzate de întinderi, entorse și luxații

FriscoSpray cold spray

relieves pain caused by soft tissues injuries. 

Successfully used for immediate relief of pain caused 

by stretching, cricks and sprains

0910

72

Seringi cu ac, Luer Lock, piston cauciuc
Disposable syringe set with needle, luer lock, rubber piston

0574 16



Cutii deșeuri infecțioase

Cremation boxes for medical waster

0255

Recipient plastic deșeuri înțepătoare tăioase

Recipient din plastic dotat cu sistem de inchidere provizorie si sistem de inchidere 

transportul pentru eliminare )nală

Plastic container for sharp stinging waste

the environment. Confers high protection to medical personnel using them as well as 

transportation to )nal disposal

0258 6

Recipient plastic deșeuri înțepătoare tăioase certi%cat ADR
Plastic container for sharp stinging waste

0162

Saci deșeuri infecțioase

Yellow bag with “Biological Hazard” sign

0638

29



Halat protecție tip Laborator fără buzunare 
PPSB Lab coat no pocket, snaps on front

0286
Halat protecție tip Vizitator cu legături
PPSB Isolation gown with elastic on cu=, ties at back

0285

XXLXXL

Bonetă medicală cu elastic
Non Woven Clip Cap, single elastic

0279

Mască medicală 3 pliuri, 3 straturi cu elastic sau cu legături
Surgical face masks, ear-loop or ties on both sides, 3 plies

0283
Mască hârtie, 1 strat cu elastic 

Face paper mask

0261

Mască nețesut 3 pliuri, 2 straturi cu elastic
Medical Face masks, Earl-oop, 2 plies

0282

for hair protection



Saboți albi autoclavabili
Autoclavable clogs - rubber polymer, anti-slip, white

0717

Saboți Albi piele perforați cu talpă antiderapantă
Leather Clogs, anti-slip sole, perforated, white

0339-ALB
Saboți Negri piele perforați cu talpă antiderapantă
Leather Clogs, anti-slip sole, perforated, black

0339-NGR

Saboți Albi piele perforați cu talpă antiderapantă - cu baretă
Leather Clogs with adjustable belt, anti-slip sole, perforated

0358

2G

Dispenser Aluminiu de acoperitori panto% cu mecanism metalic

Aluminium Dispenser for shoe covers, with iron mechanism

1227
Acoperitori panto% LDPE pentru dispenser, 2.5G, Albastru
LDPE Shoe Cover for Dispenser, 2.5G, blue

1049

Acoperitori de panto% PPSB
Asigură protecție împotriva murdăriei de pe talpa încălțămintei

PPSB Shoe Cover 

0278
Acoperitori de panto% CPE
LDPE Shoe Cover

0265
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Mărime/Size
XS S M L XL XXL XXXL

34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60

Umeri/Shoulders 37 40 43 46 49 52 55

Bust/Bust 96 104 112 120 128 136 144

Talie/Waist 88 96 104 112 120 128 136

Lungime mânecă lungă/Long sleeve length 57.5 58.5 29.5 60.5 61.5 62.5 63.5

Lungime halat lung/Long gown length 101.5 103.5 104 106 107.5 109.5 111

Lungime halat mediu/Medium gown length 72.5 74 75.5 77 79 80.5 82

Lungime halat scurt/Short gown length 64.5 65.5 69 71.5 74.5 77 79.5

Mărime/Size
XS S M L XL XXL XXXL

34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60

Umeri/Shoulders 42 44.5 47.5 50.5 53 56 59

Bust/Bust 99 107 115 123 131 139 147

Lungime mânecă lungă/Long sleeve length 62 62.5 63.5 64 64.5 65 65.5

Lungime halat lung/Long gown length 98.5 101 103 105 107 109.5 111.5

Lungime halat scurt/Short gown length 71 73 75 77 79 81 83

Mărime/Size
XS S M L XL XXL XXXL

34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60

Umeri/Shoulders 40 42 44 46.5 50.5 52.5 54.5

Bust/Bust 92.5 100.5 103.5 116.5 124.5 132.5 140.5

Talie/Waist 86.5 94.5 102.5 116 118 126 134

Lungime mânecă lungă/Long sleeve length 58 59 60 61 62 63 64

Lungime bluză/Blouse body length 71.5 72.5 74 75.5 77 78.5 79.5

Mărime/Size
XS S M L XL XXL XXXL

34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60

Talie/Waist 78 88 99 108 118 127 138

Șold/Hips 85 94 103 112 121 130 139

Lungime pantaloni/Pants length 101 103 106 108 111 113 116

2

Halat de damă (cambrat pe față) / Woman gown

Halat bărbați / Man gown

Bluză guler V / Suit unisex

Pantaloni în talie / Trousers

Halat scurt femei

Short woman gown

pockets

0502-FEM
Halat scurt bărbați

Short man gown

pockets

0502-BRB
Halat lung femei

buzunare

Long woman gown

pockets

0501-FEM

Bluză UNISEX

Suit UNISEX

1230-USX

Halat lung bărbați

buzunare

Long woman gown

pockets

0501-BRB

Pantaloni UNISEX

Trousers UNISEX

1231-USX



Uscător de păr 2 viteze

Hair dryer, 2 speed

1299-2400 1

Ondulator ceramic pentru păr, 120˚C

Ceramic curling icon, 120˚C

1300-OND 1

Placă pentru îndreptat părul, temp. reglabilă 150-210˚C
Datorită ceramicii cu o durată de viață îndelungată, turmalina placată alunecă 

încet prin păr și îl face mai strălucitor. Indicatorul digital al temperaturii permite 

alimentare, cablu pivotant, negru, inclusiv sac, cu material integrat de protecție termică.

Hair straightener, adjustable temperature 150-210˚C

swivel cord, black, incl. bag with integrated heat protection mat.

1302-PLC 1

Uscător de păr 2 viteze

Hair dryer, 2 speed

1299-2400 1

Mașină de tuns părul, lame oțel inoxidabil, 0.3–0.8 mm
De înaltă calitate, cap de tăiere din oțel, utilizabil cu acumulator și cablu de alimentare, 

stație de încărcare inclusă, pieptene de )xare, sticlă de ulei și perie de curățat, negru

Hair trimmer, stainless steel blades, 0.3–0.8 mm

station, attachment comb, oil bottle and cleaning brush, black

1301 1

Perie coafat ionic–ceramic, diametru 44/64 mm

păr sănătos și strălucitor

Styling hair brush ion–ceramic, diameter 44/64 mm

healthy and shiny hair

1302 1


