
En ny generation av desinfektion 
för händer och ytor



Ett unikt angreppssätt 
mot mikroorganismer

8 av 10 gånger när vi drabbas 
av en infektion har vi fått den 
via våra egna händer.

RENA HÄNDER kan vara det 

● Enklaste
● Effektivaste
● Billigaste
● mest intelligenta

vi kan göra för att skydda oss från sjukdomar



Några ord om 
tvål och vatten

Tvål och vatten fungerar, 
om man gör det rätt. 

● Inte alltid möjligt
● Du kan bara bli så ren som badrummet 

är
● Toaletten är sönder
● Krävs mer än vatten för att få dem rena
● Tar bara bort smuts - skyddar inte 

efteråt

Bild källa: World Health 
Organisation



Alkoholproblem

● Ett lösningsmedel som torkar ut huden

● Begränsad effekt vid mer komplicerade 

virus såsom norovirus

● Ingen rengörande effekt – 

rekommendationen är att använda tvål och 

vatten före användning

● Riskerar bidra till multiresistenta bakterier

● Skador på material

● Missbruk - anmälningar 

● Brandfara

● Lagring och transport, MSB direktiv 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)





Biopolymer™plus
Formula



Biopolymer™plus - Ingredienser

● Rent vatten
● Didecyldimethylammonium chloride
● Mjölksyra
● Biopolymer
● Aloe Vera
● Vitamin B5

*Ansvarig biokemist och chef för 
R&D, Philip Wilhelmsson.



Studier och dokumentation
● EN 1500
● EN 1499
● EN 13697
● EN 14476 Coronavirus
● EN 14476 Norovirus
● Dermatologiskt testad
● RISE 
● Biopolymer™plus är idag registrerad 

och efterföljer lokala 
hygienstandarder i över 10 länder.



Biopolymer™plus - i tre olika varianter

● Handdesinfektion
○ Skum, spray eller som vätska

● Parfymfritt för sjukhusmiljöer
● Ytdesinfektion



Biopolymer™plus - ytdesinfektion



Fördelar med Biopolymer™plus

● Formulan är vattenbaserad
● Ej brandfarlig 
● Stabil, reagerar ej med omgivningen
● Finns tillgång även tex. under pandemi 
● Helt oklassad

○ Inga varningssymboler
○ Inga farliga transporter
○ Undviker svår lagerhantering
○ Bättre för miljön



Läs mer på

biopolymerplus.com



Private Label - Första intrycket räknas





Fler ställen du borde hitta 
Biopolymer™plus

● Miljöer där en brandrisk 
absolut inte får finnas (fartyg, 
flygplan, ubåtar osv)

● Varma klimat där produkten 
lämnas i bilen

● Kalla klimat där huden och 
händerna ofta redan är torra

● Skolor, förskolor och platser 
där barn befinner sig



Fler ställen du borde hitta 
Biopolymer™plus

● Miljöer där det finns risk för 
missbruk

● Tryckkammare på sjukhus
● Religiösa samfund och 

kulturer där alkohol inte får 
förekomma

● På platser där förvaring av 
alkohol är reglerad



Människan i fokus och med 
hänsyn till naturen

Grön bioteknik är säkrare för både miljön 
och människorna då den tar hänsyn till 
personerna i produktionen, i transportledet 
och förvaringen av den.

Vår produktionsanläggning i Landskrona är 
certifierad enligt ISO 9000 och ISO 14001.

Produktionslokalerna i USA, Thailand och 
Indien är FDA reglerade.

LEAVE A SMALL FOOTPRINT
WITH YOUR HANDS



Vanliga frågor



“Är det lika effektivt som alkohol?” 
NEJ. Det är bättre!



“Vad är det som fungerar 
om det är mest vatten?”

Biopolymer™plus och flera angreppssätt mot 
mikroorganismer fungerar tillsammans och hämmar återväxt



“Hur ofta ska den appliceras?”
Beror på användningsområde, miljö och slitage



“Vad är skillnaden mot andra 
alkoholfria lösningar?”

Stabil, långtidsverkande och användarupplevelsen 
(även kliniska tester som är utförda). De flesta söker 

resultat genom en direkt reaktion medan vi söker ett 
långvarigt skydd. Vi har även kliniska studier på hela vår 

formula. 



“Dödar den alla bakterier?”

Nej, då skulle man inte vilja ha det på händerna.



“Vilken produkt kategori tillhör formuleringen?”

En biocid



“Den är för dyr”

Med vår produkt behöver du inte lägga om golv och byta 
inredning. 



Fördelarna 

Notes to Linus with the answer - can be bigger also for the 
audience

● Hållbart alternativ. Grön bioteknik och 100% organiskt nedbrytbart
● Skonsam mot händer, ytor och inredning
● Anpassad för händer och ytor. 
● Kan användas på pekskärmar
● Made in Sweden. Svensk innovation
● Långtidsverkande
● Brandsäkert
● Inkluderande - kan användas av alla



Fördelarna

Notes to Linus with the answer - can be bigger also for the 
audience

● Effektiv mot corona- och norovirus
● Stark dokumentation
● Varumärkesprofilering 
● Marknadsföringsmöjligheter
● Egen produktion
● Registrerade och säljer i 20-tal länder
● Brett sortiment 



Framåt tillsammans

Notes to Linus with the answer - can be bigger also for the 
audience



Frågor?

Notes to Linus with the answer - can be bigger also for the 
audience



Det är 
dags att 
nyktra till



TACK   
www.hygieneofsweden.com
sales@hygieneofsweden.com

http://www.hygieneofsweden.com
mailto:sales@hygieneofsweden.com

