
NIXX FORTE 
dezinfekční gel na ruce
n   Účinný proti virům, včetně 

koronavirů, kvasinkám 
a bakteriím*

n  Příjemně voní
n  >70 % alkoholu
NIXX FORTE dezinfekční gel na ruce  
čistí ruce a eliminuje až 99,9%*  
bakterií a virů bez použití mýdla. 

*Účinky: baktericidní dle normy ČSN EN 13727 
+A2 a ČSN EN 1500 (45s), virucidní dle normy 
ČSN EN 14476+A2 proti obaleným virům 
(30s) včetně koronavirů, levurocidní dle normy  
ČSN EN 13624 (Candida albicans) (45s). 
Návod na použití: Naneste gel (4 ml) do dlaně 
jedné ruky, důkladně rozetřete po obou rukách 

NIXX FORTE 
dezinfekčný gél na ruky
n   Účinný proti vírusom, 

vrátane koronavírusov, 
kvasinkám a baktériám*

n  Príjemne vonia
n  >70 % alkoholu
NIXX FORTE dezinfekčný gél na ruky 
čistí ruky a eliminuje až 99,9%*  
baktérií a vírusov bez použitia mydla. 
*Účinky: baktericídne podľa ČSN EN 13727+A2 
a  ČSN EN 1500 (45s), virucídne podľa  
ČSN EN 14476+A2 proti obaleným vírusom  
(30s) vrátane koronavírusov, levurocídne dle 
normy ČSN EN 13624 (Candida albicans) (45s). 
Návod na použitie: Naneste gél (4 ml) do dlane 
jednej ruky, dôkladne rozotrite na obe ruky až do 

do sucha (dlaně, hřbety, jednotlivé prsty, mezi-
prstí) neoplachujte. UFI:  UEW0-A0YU-100Q-
-S8KN. Typ BP 01. Určen pro širokou veřej-
nost. Účinná biocidní látka (g/100 g): ethanol  
(EC: 200-578-6): 70,25 g. 
Nebezpečí. Vysoce hořlavá kapalina a  páry. 
Způsobuje vážné podráždění očí. Chraňte před 
teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným 
ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 
jsou-li nasazeny a  pokud je lze vyjmout sna- 
dno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li  
podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/
ošetření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné 
osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části 
nebezpečného odpadu. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Používejte biocidy bezpečným 
způsobem. Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace o přípravku. Skladujte při  
teplotě 5–25 °C. 

sucha (dlane, chrbát rúk, jednotlivé prsty, medzi 
prstami) neoplachujte. UFI: UEW0-A0YU-100Q-
S8KN – Typ BP 01. Určený pre širokú verejnosť. 
Účinná biocidná látka (g/100 g): ethanol (EC:  
200-578-6): 70,25 g. 
Nebezpečenstvo. Veľmi horľavá kvapalina a pary. 
Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte 
mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, 
otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefaj-
čite. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opa-
trne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné 
šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte 
vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: 
vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Nádobu 
uchovávajte tesne uzavretú. Zneškodnite obsah/
nádobu odovzdaním osobe oprávnenej k likvidá-
cii alebo na miesto určené obcou. Uchovávajte 
mimo dosah detí. Používajte biocidy bezpečným 
spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte 
etiketu a  informácie o  výrobku. Uchovávajte  
pri teplote 5–25 °C. 
Registračné číslo biocídov: pozri dno obalu.

Výrobce / Výrobca: 
Cosmonde, a.s., Dusíkova 7  
638 00 Brno, Česká republika 
tel: +420 516 770 066 
info@cosmonde.cz FORTE

dezinfekční 
gel na ruce

dezinfekčný 
gél na ruky

®

250 ml
Distributor v ČR / Distribútor v SR: 
FARMACIA CARE s.r.o. 
Míšovická 458/3, 155 21 Praha 5 
Česká republika 
tel: +420 604 700 288,  info@nixx.cz

Číslo šarže: / Spotřebujte  
do data uvedeného na obalu 
/ Spotrebujte do dátumu 
uvedeného na obale.
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