
Kliniskt dokumenterad eff ekt av att döda mer än 99,999% av bakterier, och förebygger samtidigt 
uppkomsten av resistenta bakteriestammar. 
https://stm.sciencemag.org/content/10/452/eaar6115

Kliniska studier med dokumenterad eff ekt mot Coronavirus, Norovirus (Vinterkräksjukan) och 
H1N1virus (Svininfl uensan)

Kliniska studier med dokumenterad eff ekt på Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudo-
monas aeruginosa, Enterococcus hirae, E.coli, Listeria monocytogenes, Candida albicans.

Följer hygienstandarder EN1500, EN1499, EN13697, EN1276, EN14476.

Foamen är vattenbaserad och bygger på biopolymer plus (katjoniskt laddad) vilken skapar en 
större molekylär storlek. Detta gör att produkten ej tränger in i huden till skillnad mot 
alkoholbaserade produkter https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3676821/

Dermatologiskt testad. Alkohol löser upp våra hudfetter medan biopolymer plus är pH-anpassad 
för huden, berikad med både Aloe Vera och vitamin B5.

Alkohol avdunstar efter några sekunder medan biopolymer plus fortsätter vara aktiv efter att den 
torkat in och fungerar som en skyddande handske med långtidsskydd.

Med tanke på stöldrisk och missbruk har alkoholbaserade produkter visat sig vara ytterst 
olämpliga både på arbetsplatser och i off entliga miljöer Vattenbaserad desinfektion ses inte 
attraktiv ur sådant perspektiv.

Ej brandfarlig. Alkohol är mycket lättantändligt och omges av strikta hanterings- och 
lagringsföreskrifter, vilket du slipper med Biopolymer Plus.

Liten belastning på naturresurserna. Till formulan används vatten som råvara till skillnad mot 
alkohol där hela 2,7 kg spannmål används för att framställa 1 liter etanol.

Studier på bl.a. förskolor och vårdinrättningar visar på minskat antal sjukdagar efter införandet.

Framtagen av Hygien of Sweden i sammarbete med Inolife. Tillverkas i Sverige 

Hygien of Sweden är stolt partner till Hjärt-Lungfonden, samt offi  ciell leverantör till både Svenska 
Friidrottsförbundet och Skidförbundet.

Fördelar med Biopolymer Plus - Alkoholfri foam
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Visste du att 80% av världens smittsamma sjukdomar överförs via våra händer? Detta vill vi 
sätta stopp för. Vår alkholfria handdesinfektion bekämpar bakterier och virus, samtidigt som den 

vårdar händerna istället för att torka ut dem! Med innovativa produkter, kunskap och omtanke 
skapar vi förutsättningarna för en bättre och mer tillgänglig handhygien.


