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PROFESIONÁLNÍ 
PÉČE O POKOŽKU
Práce je nedílnou součástí našeho života. Dodržovat hygienu v mnohdy velmi znečištěných 

podmínkách je velmi složité, ale nezbytné. Po práci je nutné si ruce nejen umýt, ale dokázat 

je také správně regenerovat. Pracovní kosmetika v podobě mýdel, mycích past, suspenzí, gelů, 

ochranných a regeneračních krémů je samozřejmostí každé výrobní společnosti, kde dbají 

o zdraví svých zaměstnanců.
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PROFESIONÁLNÍ PÉČE O POKOŽKU

Tým našich odborných poradců dokáže navrhnout 
řešení na míru, přesně podle požadavků klienta, 
vždy s ohledem na daný prostor, počet uživatelů, 
znečištění, které se v dané oblasti 
vyskytuje i způsob užívání. 

V našem sortimentu myslíme na ochranu pokožky během celého 
pracovního procesu. Správnou volbou všech typů mycích prostředků 
dokážeme zabezpečit vysoký hygienický standard péče o ruce. 
Ucelenou nabídku doplňují aplikační pomůcky a dávkovače.

KOMPLETNÍ PROGRAM

Každé odvětví průmyslu i služeb má své specifi cké 
požadavky. Platí to také pro osobní hygienu. Zatímco 
těžký průmysl a opravárenství požaduje odolnost 
použitých pomůcek a velký objem, zdravotnictví naopak 
preferuje malá balení, ale širokou škálu mycích 
a dezinfekčních prostředků.

ŘEŠENÍ PRO 

KAŽDOU OBLAST

APLIKAČNÍ POMŮCKY

Ochrana před zahájením práce
Před zahájením práce s velkou mírou znečištění 
pokožky je vhodné použít tekuté rukavice Isolda 
Guard. Tento krém slouží jako prevence před 
účinky olejů, rozpouštědel apod. Ošetřené ruce 
lze po práci daleko snáze zbavit špíny. 

Mytí běžných nečistot
Pro běžnou každodenní péči nabízíme širokou 
škálu mýdel a šamponů Isolda. Na výběr jsou 
mýdla pevná, tekutá i pěnová. 

Regenerace pokožky po práci
Nezbytnou součástí péče o pokožku musí být její 
regenerace. Jsme největším českým výrobcem 
ochranných pracovních krémů v Česku, takže 
se můžete spolehnout na obsah všech krémů 
a používání nejmodernějších a nejšetrnějších 
látek. Nabízíme dva mastné a sedm rychle 
vstřebatelných krémů.

Mytí silných nečistot
Pro silně znečištěnou pokožku je určena 
řada Isofa. Jedná se o velmi zdatného 
bojovníka proti nečistotám, jako jsou oleje, 
maziva, asfalt, akryláty apod. Účinky jsou 
odstupňovány v jednotlivých výrobcích od 
středně odolných nečistot až po velmi odolné. 

1

Dezinfekce
Některé oblasti průmyslu a služeb 
vyžadují zvýšené hygienické požadavky. 
Ať už se jedná o zdravotnictví, 
potravinářskou výrobu, či kosmetické 
služby, vždy je nutná dezinfekce pokožky. 

3

4

Dávkovače a zásobníky mohou mít jakoukoliv podobu. 
Podstatou námi dodávaných aplikačních pomůcek je 
jejich spolehlivost.

Běžné koupelny a umývárny 
vybavujeme dávkovači tekutých a pěnových mýdel 
ve dvou velikostech a ve třech barevných provedeních. 
Zásobníky papírových ručníků i toaletního papíru 
dodáváme ve čtyřech barvách. 

Více frekventovaná místa 
preferují dávkovače tekutých i pěnových mýdel 
a zásobníky toaletního papíru v odolném nerezovém 
provedení, a to matné i lesklé. Vše najdete v našem 
sortimentu.

Těžké provozy 
dokážeme vybavit dávkovači tekutých suspenzí 
i dílenských mýdel ve velkém balení, 
které jsou jednoduché na obsluhu, 
a přitom dokáží odolávat 
i nešetrnému 
zacházení. 

Hotelové 

a domácí

koupelny 
si zaslouží velmi hezké 
pokovené dávkovače 
systému Click&Go!. 
Jedná se o řešení 
s nejvyšším hygienickým 
standardem.

2
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Dávkovače pro 5 l – str. 29

Pákový dávkovač Medispender pro 500 ml – str. 35

T
IP

Klinicky testovaný krém pro účinnou hydrataci pokožky 
s obsahem včelího vosku a výtažkem z mateřídoušky. Při 
pravidelné aplikaci zůstává pokožka vláčná a hebká bez pocitu 
mastných rukou. Pro své vlastnosti našel tento krém široké 
využití v různých oblastech výroby i služeb, a proto je dodáván 
také v obalech pro dávkovače a zásobníky.

 ISOLDA VČELÍ VOSK 

100 ml VPKRV001093 14,90 Kč / 0,58 €

500 ml Medispender VPKRV005097 58,00 Kč / 2,27 €

500 ml CLICK&GO! VPKRV005098 59,00 Kč / 2,31 €

* 500 ml X VPKRV005096 64,90 Kč / 2,55 Kč

5 l sáček VPKRV050098 290 Kč / 11,37 €

hydratační krém 

s mateřídouškou

Právě spojení dvou účinných látek extraktu z aloe a D–panthenolu dává vzniknout 
vyváženému krému s vynikajícími vlastnostmi. Díky zvýšenému 5% obsahu aloe 
vera a D–panthenolu má krém výborné regenerační a ochranné vlastnosti, dobře se 
vstřebává a zanechává pokožku jemnou a vláčnou. Nezanechává pocit mastných rukou. 
Vynikající vlastnosti všech účinných látek řadí tento krém k nejoblíbenějším.

 ISOLDA ALOE VERA 

100 ml VPKRA001094 15,90 Kč / 0,62 €

500 ml Medispender VPKRA005099 58,00 Kč / 2,27 €

regenerační krém

s panthenolem

rege

 ISOLDA ŠALVĚJ 

100 ml VPKRD001094 20,90 Kč / 0,82 €

rychle se

vstřebává

rychle se

vstřebává

rychle se

vstřebává ATEST

ATEST

Jemný krém s velmi dobrými zvláčňujícími účinky a obsahem šalvějového extraktu. Snadno se vstřebává 
a nezanechává na pokožce pocit mastnoty. V podmínkách zvýšené zátěže, jako jsou kosmetické salony, 

potravinářské provozy a jiné oblasti, je třeba antibakteriálních účinků všech kosmetických přípravků. 
Jedinečná kombinace jemného krémového základu s antibakteriální složkou je vhodným 

doplňkem hygienických postupů. Krém byl testovaný na baktericidní účinky při dezinfekci 
rukou a pokožky pro specifi cké kmeny bakterií. 

ochranný krém 

s antibakteriální přísadou 

a biotinem

SETŘ I  A  P Ř I V O Ň

ŘI A P Ř I Ň

*  V prodeji v I. polovině roku 2020.
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PROFESIONÁLNÍ PÉČE O POKOŽKU

T
IP

Krém s vysokým obsahem konopného 
a pupalkového oleje, které se vyznačují svými 
blahodárnými účinky při péči o pleť. Dlouhodobě 
pomáhá pečovat o kůži se sklonem k podráždění 
a vysušení. Krém se snadno vstřebává 
a nezanechává pocit nadměrně promaštěných 
rukou. Příjemný pocit je umocněn jemnou 
parfemací zeleného čaje.

 ISOLDA KONOPÍ 

100 ml VPKRC001095 15,90 Kč / 0,62 €

Krém, ve kterém se vzájemně spojuje olivový olej a čištěný 
esenciální olej z čajovníku (TTO). Společně zjemňují a zklidňují 
pokožku velmi namáhaných rukou. Krém napomáhá 
regeneraci pokožky a díky rychlému vstřebávání 
nezanechává pocit mastných rukou.

 ISOLDA OLIVA 

100 ml VPKRO001092 14,90 Kč / 0,58 €

Velmi příjemný krém, který při pravidelné aplikaci 
zklidňuje a zjemňuje pokožku rukou, na kterou působí 
lněný olej a extrakt měsíčku lékařského. Díky 
těmto tradičním látkám je krém všeobecně 
oblíbený. Není určen k aplikaci na otevřené 
rány, ale s úspěchem jej lze používat 
na podrážděnou pokožku. Krém se 
rychle vstřebává a nezanechává 
pocit mastných rukou.

 ISOLDA MĚSÍČEK 

100 ml VPKRM001092 15,90 Kč / 0,62 €

ři pravidelné aplikaci 
u rukou, na kterou působí 
lékařského. Díky 
ém všeobecně 
ci na otevřené 
používat 
ém se 
ává 

SÍČEK 

Kč / 0,62 €

zklidňující krém 

    s lněným olejem

VXBAL000192 199,00 Kč / 7,51 €

rychle se

vstřebává

rychle se

vstřebává

rychle se

vstřebává

Dárková krabice Isolda 

se všemi druhy krémů 

regenerační krém

s čajovníkovým olejem

regenerační krém

s pupalkovým 

olejem
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 ISOLDA HEŘMÁNEK 

100 ml VPKRH001095 14,90 Kč / 0,58 €

Krém na ruce s obsahem arganového oleje a extraktu 
z heřmánku pravého. Spojuje účinky heřmánku se 
zvláčňujícími a vyživujícími vlastnostmi arganového oleje. 
Pravidelnou aplikací pokožka získává zpět svoji vitalitu 
a odolnost. Krém se snadno vstřebává a je velmi příjemný 
pro celodenní používání. Není určen k aplikaci na otevřené 
rány, ale jeho pravidelné používání zklidňuje podrážděnou 
pokožku.

ochranný krém

s rakytníkovým 

olejem

zklidňující krém 

s arganovým olejem

 ISOLDA LANOLIN 

100 ml VPKRL001094 20,90 Kč / 0,82 €

Mastný krém, díky své jedinečné kombinaci čištěného 
farmaceutického lanolinu, rakytníkového a sójového oleje, 
vytváří bohatou konzistenci. Tato kombinace pomáhá pokožku 
chránit před nepříznivými vlivy prostředí, zejména proti vlhku. 
Díky vysokému podílu olejů a vosků zůstává pokožka po aplikaci 
příjemně vláčná. Krém je vhodný pro extrémně namáhanou 
pokožku rukou, při práci ve vlhku s čistidly a rozpouštědly. Krém 
je možné používat i pro regenerační zábaly.

Luxusní výživný krém, který spojuje bohatý 
krémový základ s vysokým obsahem 
přidaného keratinu a mandlového oleje. 
Díky složení patří mezi naše nejlepší krémy. 
Originální receptura napomáhá k udržení 
elasticity, zvláčnění a výživě pokožky rukou 
i nehtových lůžek. Při pravidelné aplikaci se 
stává pokožka hebkou a pevnou. Krém je 
možné používat i pro regenerační zábaly.

 ISOLDA KERATIN 

100 ml VPKMZ001094 20,90 Kč / 0,82 €

rychle se

vstřebává

mastný

mastný

zklidňující krém 

výživný krém 

s mandlovým olejem
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PROFESIONÁLNÍ PÉČE O POKOŽKU

NOVINKA

 VAKAVO MEDUŇKA 

100 ml VPKRE001099 9,90 Kč / 0,39 €

Pracovní krém na ruce, který se lehce roztírá, vstřebává a zanechává 
pokožku vláčnou. Jemný krémový základ s glycerinem a extraktem 
z meduňky lékařské spojuje ověřenou kvalitu se zajímavými aktivními 
látkami, které pomáhají pokožku chránit a zjemňovat. Nezanechává pocit 
mastných rukou. Pro svoji dostupnost a stabilní kvalitu je tento krém 
úspěšný ve výběrových řízeních. 

Preventivní emulze pro těžce namáhané ruce. Aplikuje se na ruce jako krém 
ještě před začátkem práce a před jejich znečištěním. Obsahuje silikonovou 
bázi, která chrání pokožku před účinky olejů, nečistot, rozpouštědel, laků, 
barev, ale i před dlouhodobým působením vody a čisticích prostředků. 
Takto ošetřené ruce lze snáze zbavit špíny a pokožka zůstává dlouhodobě 
zdravá a vláčná.

 ISOLDA GUARD TEKUTÉ RUKAVICE 

účinná ochrana 

před zahájením 

práce

100 ml VPTRG001098 15,90 Kč / 0,62 €

* 500 ml VPTRG005099 49,00 Kč / 1,92 €

obsahuje 

silikon

 VAKAVO GINKGO BILOBA 

100 ml VPKRG001098 9,90 Kč / 0,39 €

Pracovní krém na ruce, který se lehce roztírá, vstřebává a zanechává 
pokožku vláčnou. Jemný krémový základ s glycerinem a extraktem 
z jinanu dvoulaločného spojuje ověřenou kvalitu se zajímavými aktivními 
látkami, které pomáhají pokožku chránit a zjemňovat. Nezanechává 
pocit mastných rukou. Pro svoji dostupnost a stabilní kvalitu je úspěšný 
ve výběrových řízeních. 

pracovní krém 

na ruce

pracovní krém 

na ruce

*  V prodeji v I. polovině roku 2020.
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PROFESIONÁLNÍ PÉČE O POKOŽKU

 ISOFA FOAM 
Dermálně nejpříznivější z řady Isofa jsou bezabrazivní dílenská 
mýdla. FOAM je pěnové, určené na běžně odolné nečistoty tam, kde 
selhávají klasická kosmetická mýdla. FOAM a SOAP mají stejnou 
mycí schopnost, liší se pouze počtem dávek v každém obalu. FOAM 
je na dlaň dávkováno v podobě velkého kopce mycí pěny.

 ISOFA SOAP 
Dermálně nejpříznivější z řady Isofa jsou bezabrazivní dílenská mýdla. Tekuté SOAP je 
určené na běžně odolné nečistoty tam, kde selhávají klasická kosmetická mýdla. FOAM 
a SOAP mají stejnou mycí schopnost, liší se pouze počtem dávek v každém obalu. SOAP 
vyniká intenzivní vůní.

 ISOFA PRO 
Profesionální mycí pasta, tekutá pasta a gel na ruce. Obsahují přírodní abraziva, kde 
nejúčinnější mycí složku tvoří jemně mleté piliny z tvrdého dřeva. Výrobek je určený 
k odstranění středně odolných nečistot převážně ve stavebnictví, ale i v dalších oborech, 
jako jsou automobilový průmysl, opravárenství a další.

 ISOFA HARD 
Profesionální mycí gel a tekutá pasta určená k odstranění silně odolných nečistot 
z pokožky. Dokonale smyje špínu, kterou s sebou nese práce v autoservisech, technických 
službách, či těžkém průmyslu. Poradí si ovšem i s dalšími nečistotami z jiných oborů. 
Mycími schopnostmi převyšuje většinu past na trhu. 

 ISOFA MAX 
Nejúčinnější profesionální mycí gel a tekutá pasta na ruce z naší nabídky. Je určená pro použití 
v náročných podmínkách. Působí na extrémně odolné nečistoty z tiskařského průmyslu, 
lakoven, servisů těžké techniky atd. Abrazivní složku představuje směs drcených nerostů 
a polyuretanového prachu.

TACHOMETR 
účinnosti mycích past
Isofa myje ruce tam, kde nestačí běžná mýdla. Na odolné 
nečistoty je ideální řada dílenských mýdel SOAP a FOAM, 
postupně se účinnost mytí zvyšuje s pastami PRO, 
přes HARD až po nejsilnější MAX. Pro snadnou 
orientaci je na etiketách tachometr, který ti ukáže 
sílu účinku. Vyzkoušej si na vlastní kůži, která 
řada ti bude nejvíce vyhovovat. Pamatuj, 
že čím slabší mycí síla, tím větší dermální 
snášenlivost pokožky.

hu
st

á • aktivn
í

PĚNAPĚNA

SETŘ I  A  P Ř I V O Ň

ŘI A P Ř I Ň
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 ŘEŠENÍ GEAR 
Tradiční balení past v kelímcích – i klasika může být posunuta dále. Vyzkoušej 
šroubovací kelímek, nebudeš se už chtít vrátit k zastaralému výklopnému víčku. 
Víčko na závit stačí pootočit pouze o jednu čvrtinu a kelímek je okamžitě otevřený. 
Navíc díky hrubému vzoru neklouže v dlaních. Už žádné nepohodlné vyklápění 
a pracné zavírání. Kompaktní kelímek se pohodlně vejde na každé umyvadlo.

 kelímek se šroubovacím uzávěrem

pohodlné otevírání

450 g PRO VPPPP004599 22,90 Kč / 0,90 € 5,09 Kč (0,20 €) / 100 g

500 g HARD VPPPH005099 23,90 Kč / 0,94 € 4,78 Kč (0,19 €) / 100 g

450 g MAX VPPPM004595 25,90 Kč / 1,02 € 5,76 Kč (0,23 €) / 100 g

5 kg kbelík PRO VPPPP050098 179,00 Kč / 7,02 € 3,58 Kč (0,14 €) / 100 g

 ŘEŠENÍ X 
Součástí každé X láhve je pumpa, 
díky které si Isofu dávkuješ 
pohodlně a hygienicky. X láhev 
si můžeš pomocí jednoduchého 
držáku připevnit i na zeď. Snadno 
vyměníš za starší typ držáku 
„Click&Go!“.

 pro menší dílny

550 g SOAP VPPTS005599 50,00 Kč / 1,96 € 9,09 Kč (0,36 €) / 100 g

sada SOAP VPPTSS05599 60,00 Kč / 2,35 € sada obsahuje láhev a držák

550 g PRO VPPTP005599 45,00 Kč / 1,46 € 8,18 Kč (0,27 €) / 100 g

sada PRO VPPTPS05599 55,00 Kč / 2,16 € sada obsahuje láhev a držák

550 g HARD VPPTH005599 50,00 Kč / 1,96 € 9,09 Kč (0,36 €) / 100 g

sada HARD VPPTHS05599 60,00 Kč / 2,35 € sada obsahuje láhev a držák

550 g MAX VPPTM005599 55,00 Kč / 2,16 € 10,00 Kč (0,39 €) / 100 g

sada MAX VPPTMS05599 65,00 Kč / 2,55 € sada obsahuje láhev a držák

jednoduchost

1 dávka = 2,7 ml

220 x

Nová řada Isofa v prodeji v I. polovině roku 2020. Stávající sortiment najdete v abecedním rejstříku na str. 96 a na www.cormen.cz.

NOVINKA
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PROFESIONÁLNÍ PÉČE O POKOŽKU

 ŘEŠENÍ COMP 
Pokud mycí pasty používáš pravidelně, nebo máš hodně kolegů, je pro tebe nejlepší 
volbou láhev COMP. Velké množství dávek a jejich velké objemy tě brzy přesvědčí. 
Dokup si pumpu, která je věčná, můžeš ji pak používat opakovaně i s dalšími láhvemi. 
Držák COMP na zeď působí díky nerezovému provedení surově a hodí se tak do každé 
dílny. K výběru máš držák bez zámku i uzamykatelný. Pozor! Pumpa na pěnové mýdlo 
FOAM je odlišná jak u ostatních druhů.

pro velké společnosti

3,5 kg FOAM VPPTF035099 259,00 Kč / 10,16 € 7,40 Kč (0,29 €) / 100 g

3,5 kg SOAP VPPTS035099 249,00 Kč / 9,76 € 7,11 Kč (0,28 €) / 100 g

4,2 kg PRO VPPTP042098 229,00 Kč / 8,98 € 5,45 Kč (0,21 €) / 100 g

3,5 HARD VPPTH035099 249,00 Kč / 9,76 € 7,11 Kč (0,28 €) / 100 g

3,5 kg MAX VPPTM035098 269,00 Kč / 10,55 € 7,69 Kč (0,30 €) / 100 g

pumpa tekutá VPDPS000199 559,00 Kč / 21,92 €

pumpa pěnová VPDPP000199 89,00 Kč / 3,49 €

držák se zámkem ZPNDD000198 399,00 Kč / 15,65 €

držák bez zámku ZPNDD000199 280,00 Kč / 10,98 €

velká klasika

pěnová mýdla

1 dávka = 0,7 ml

5000 x

1 dávka = 2 – 8  ml

až 1750 x

tekuté pasty

tekutá mýdla

1 dávka = 0,5 ml

1000 x

500 g FOAM VPPTF005099 55,00 Kč / 2,16 € 11,00 Kč (0,43 €) / 100 g

 ŘEŠENÍ SOLO  pro jednotlivce

Kompaktní, pohodlné balení dílenského pěnového mýdla, které je 
použitelné v jakýchkoliv podmínkách. Přes malý rozměr láhve můžete 
získat až 1000 dávek velmi účinného mycího prostředku. Mýdlo FOAM 
neobsahuje abrazivní částice, a proto je velmi ohleduplné k jemné 
pokožce. Pěnové mýdlo tak doplňuje celou řadu mycích past, tekutých 
past i dílenských mýdel Isofa.

hu
st

á • aktivn
í

PĚNAPĚNA

A
K

C
E

Při nákupu celého 

balení Isofa FOAM 

3,5 kg získáte 

pěnovou pumpu 

ZDARMA

dílenská pěna 

na ruce

velká k

hu
st

á • aktivn
í

PĚNAPĚNA
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Důležitou součástí směsi přírodních abraziv obsažených 
v tomto produktu je speciální druh drceného vápence, 
který dokonale napomáhá k odstraňování odolných 
nečistot z pokožky. Pasta je vhodná pro pracovníky 
ve stavebnictví, zemědělství a také pro domácí kutily. 
Dermatologicky příznivou složkou je lanolin.

 VAKAVO ORANGE 

600 g VPPVO006098 15,70 Kč / 0,62 €

 VAKAVO GREEN 

500 g kelímek VPPVG005098 17,30 Kč / 0,68 €

450 g X láhev VPPTG004599 27,90 Kč / 1,09 €

5 kg kbelík VPPTG050099 215,00 Kč / 8,43 €

Profesionální mycí prostředky na silně zašpiněné ruce. Jedná se 
o pevnou i tekutou mycí pastu, které obsahují drcený přírodní 
vápenec, nebo jemné kosmetické abrazivum. Odstraňují 
odolné nečistoty, jako jsou rzi, tuky, saze, oleje a další. 
Výrobky jsou dermatologicky příznivé.

přírodní

abraziva

přírodní

abraziva

pevná mycí 

pasta na ruce

tekutá mycí 

pasta na ruce

mycí pasta 

s drceným vápencem

tekutá mycí pasta 

s přírodním vápencem

 VAKAVO MYE BLUE 
Profesionální tekutá mycí pasta na silně zašpiněné ruce, která 
obsahuje drcený přírodní vápenec. Její nespornou výhodou je použití 
přírodní abrazivní složky. Odstraňuje odolné nečistoty, jako jsou rzi, 
tuky, saze, oleje a další. Výrobek je dermatologicky příznivý.

600 g VPPVM006099 26,90 Kč / 1,05 €

přírodní

abraziva

ttekkutáátá mmycíí

e

NOVINKA

Nové výrobky Vakavo v prodeji v I. polovině roku 2020. Stávající sortiment najdete v abecedním rejstříku na str. 96 a na www.cormen.cz.
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PROFESIONÁLNÍ PÉČE O POKOŽKU

 VAKAVO LOVE INTENSIVE 
Tekuté mýdlo s příjemnou, dlouhotrvající vůní třešní a cíleně 
vybranými šetrnými tenzidy pro každodenní používání. Výrobek je 
dermatologicky příznivý a dlouhodobě oblíbený pro svou kvalitu 
a cenovou dostupnost. Velké balení je vhodné zejména pro plnění 
dávkovačů tekutých mýdel CN.

5 l VKVMI050099 81,50 Kč / 3,20 €

 VAKAVO LOVE HERBAL 
Tekuté mýdlo s uklidňující vůní květin a bylin pro každodenní 
používání. Výrobek je dermatologicky příznivý a dlouhodobě oblíbený 
pro svou kvalitu a cenovou dostupnost. Velké balení je vhodné 
zejména pro plnění dávkovačů tekutých mýdel CN. 

5 l VKVMH050099 82,90 Kč / 3,25 €

T
IP

Dávkovače tekutých mýdel 

– str. 29

chladivá 

vůně oceánu

vůně třešníůůůvůvůvů ěěěněněně tttřřřeřeřešnšnšnííí

vůně květin

 VAKAVO LOVE OCEAN 
Dermatologicky příznivé tekuté mýdlo s chladivým 
nádechem parfému moře a oceánu. Velmi oblíbené 
mýdlo v balení, které je vhodné zejména pro plnění 
dávkovačů tekutých mýdel CN. Mýdlo zanechává
ruce voňavé i dlouhou dobu po umytí. 

5 l VKVMO050099 83,90 Kč / 3,29 €

5 l sáček VKVMO050098 79,90 Kč / 3,13 €

10 l VKVMO100099 139,00 Kč / 5,45 € + zálohovaný obal
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Luxusní tělový a vlasový šampon s kondicionérem. Dodává 
pokožce i vlasům hebkost. Kvalitní krémový šampon 
s vyváženou recepturou a výbornou dermální 
snášenlivostí pro náročného spotřebitele. Je praktický 
pro použití ve wellness centrech, bazénech, hotelech 
apod. Díky složení a příjemné parfemaci je vhodný pro 
muže i ženy. Decentní grafi ka etiket neruší designový 
záměr architekta a skvěle ladí se zlatým držákem 
Click&Go! a ostatními doplňky v koupelně.

 ISOLDA HAIR & BODY GOLD 

500 ml Click&Go! VKIGS005097 65,00 Kč / 2,55 €

 ISOLDA HAIR & BODY SILVER 
Další luxusní tělový a vlasový šampon s kondicionérem. Dodává 
pokožce i vlasům hebkost. Kvalitní krémový šampon s vyváženou 
recepturou a výbornou dermální snášenlivostí pro náročného 
spotřebitele. Je praktický pro použití ve wellness centrech, 
bazénech, hotelech apod. Díky složení a příjemné parfemaci je 
vhodný pro muže i ženy. Decentní grafi ka etiket neruší designový 
záměr architekta a skvěle ladí se stříbrným držákem Click&Go! 
a ostatními doplňky v koupelně.

500 ml Click&Go! VKISS005097 59,00Kč / 2,31 €

5 l VKISS050098 390,00 Kč / 15,29 €

T
IP

Dávkovače tekutých mýdel 

– str. 29

nejluxusnější tělové a vlasové 

šampony z naší produkce
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PROFESIONÁLNÍ PÉČE O POKOŽKU

NOVINKA

zlatý lesklý VDDLZ000199 39,00 Kč / 1,53 €

zlatý matný VDDMZ000199 39,00 Kč / 1,53 €

stříbrný lesklý ZDDSL002099   39,00 Kč / 1,53 €

V
ID

E
O

Instalace držáku

 ISOLDA BRONZE 
Luxusní krémové mýdlo pro každodenní použití s vysokým obsahem 
šetrných aktivních látek, které přispívají ke zvláčnění pokožky. Díky svému 
složení a decentní parfemaci je vhodné pro ženy i pro muže.
Moderní receptura a krémová konzistence mýdla napomáhá dlouhodobé 

hydrataci pokožky a dodává jí přirozenou vláčnost.

 CLICK&GO! DRŽÁK 

 STŘÍBRNÝ / ZLATÝ 
Jednoduchý výměnný systém Click&Go! zaručuje 
nejvyšší standard v oblasti hygieny a bezpečnosti 
produktu. Umožňuje připevnění láhve na stěnu ve sprše 
nebo u umyvadla. Je praktickým a zároveň designovým 
doplňkem do každé koupelny se stříbrnými doplňky. 

* 500 ml Click&Go! VKIBS005099 52,30 Kč / 2,05 €

stříbrný zlatý

krémové mýdlo

SETŘ I  A  P Ř I V O Ň

ŘI A P Ř I Ň

*  V prodeji v I. polovině roku 2020.
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T
IP

Čirý sprchový gel určený pro každodenní péči o pokožku. Parfemace 
ve sportovních tónech navodí svěží pocit a podpoří příjemný smyslový 
prožitek. Vitamin E je známý antioxidačními účinky.

500 ml Click&Go! VKIEE005099 34,50 Kč / 1,35 €

5 l VKIEE050099 153,00 Kč / 6,00 €

 ISOLDA BLACK CHERRY 
Krémové sprchové mýdlo určené pro mytí celého těla. 
Vyniká vysokou pěnivostí a krémovou jemností, se kterou 
umyje a ošetří pokožku. Osobitá dlouhotrvající parfemace 
černé třešně navodí příjemný pocit čistoty. Výrobek je 
dermatologicky příznivý a v přírodě lehce odbouratelný.

 ISOLDA ENERGY 

Držák na zeď Click&Go! 

pro dávkování z 500 ml láhve

– str. 34

sprchový gel 

    s pánskou sportovní vůní

500 ml Click&Go! VKIGB005099 33,00 Kč / 1,29 €

1 L VKIGB010099 39,90 Kč / 1,56 €

5 L VKIGB050099 153,00 Kč / 5,29 €

10 L VKIGB100099 278,00 Kč / 10,90 € + zálohovaný obal

sprchové krémové mýdlo 

s vůní černé třešně
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PROFESIONÁLNÍ PÉČE O POKOŽKU

Dermatologicky testované tekuté krémové mýdlo s avokádovým 
mlékem a svěží parfemací zeleného jablka je šetrné ke všem 
druhům pokožky. Přípravek je určený pro pravidelnou denní péči 
o pokožku. Vyniká dokonalými ošetřujícími schopnostmi, které 
jej řadí, v porovnatelných cenových relacích, na špičku mezi 
dostupnými krémovými mýdly.

500 ml Medispender VKIMJ005098 29,90 Kč / 1,17 €

500 ml Click&Go! VKIMJ005099 29,90 Kč / 1,17 €

1 l VKIMJ010099 30,90 Kč / 1,21 €

5 l VKIMJ050099 112,00 Kč / 4,39 €

Dermatologicky testované tekuté krémové mýdlo se sójovým 
mlékem a ovocnou parfemací mandarinky je šetrné ke všem 
typům pokožky. Přípravek je určený pro pravidelnou denní péči 
o pokožku. Vyniká dokonalými ošetřujícími schopnostmi, které 
jej řadí, v porovnatelných cenových relacích, na špičku mezi 
dostupnými krémovými mýdly.

500 ml Click&Go! VKIMG005099 29,90 Kč / 1,17 €

1 l VKIMG010099 30,90 Kč / 1,21 €

5 l VKIMG050099 117,60 Kč / 4,61 €

5 l sáček VKIMG050098 112,00 Kč / 4,39 €

 ISOLDA MANDARINE 

Dermatologicky testované tekuté krémové mýdlo 
s kokosovým mlékem a exotickou parfemací 
granátového jablka je šetrné ke všem druhům 
pokožky. Mýdlo je určené pro pravidelnou denní 
péči o pokožku. Vyniká dokonalými ošetřujícími 
schopnostmi, které jej řadí, v porovnatelných 
cenových relacích, na špičku mezi dostupnými 
krémovými mýdly.

500 ml Click&Go! VKIMK005099 29,90 Kč / 1,17 €

1 l VKIMK010099 30,90 Kč / 1,21 €

5 l VKIMK050099 112,00 Kč / 4,39 €

 ISOLDA POMEGRANATE 

 ISOLDA GREEN APPLE 

krémové mýdlo 

      s vůní mandarinek

krémové 

mýdlo s vůní 

granátového jablka

krémové mýdlo 

      s vůní zelených jablek

SETŘ I  A  P Ř I V O Ň

ŘI A P Ř I Ň
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500 ml Medispender VKIMN005099 24,80 Kč / 0,97 €

5 l VKIMN050099 119,00 Kč / 4,67 €

 ISOLDA NEUTRAL 

T
IP

Pumpička na láhev 

Medispender – str. 35

 ISOLDA TEKUTÉ MÝDLO 

 S ANTIBAKTERIÁLNÍ 

 PŘÍSADOU 
Tekuté mýdlo s antibakteriální přísadou k běžné 
a preventivní hygieně rukou. Vyvážená receptura 
s extraktem šalvěje a chlorhexidin glukonátem má 
výbornou dermální snášenlivost a předurčuje toto 
mýdlo pro nejnáročnějšího spotřebitele. Mýdlo je 
decentně parfemováno. 

500 ml Medispender VPDRM005097 69,00 Kč / 2,71 €

500 ml Click&Go! VPDRM005096 69,00 Kč / 2,71 €

5 l VPDRM050098 299,00 Kč / 11,73 €

Č
LÁ

N
E

K

Představení produktové 

řady Medispender

www.cormen.cz

Tekuté mýdlo s obsahem sójového mléka bez barviv a parfému. Je určené pro 
provozy, kde jsou tyto přísady nežádoucí. Jedná se zejména o potravinářskou 
výrobu, kuchyňské provozy a zdravotnická zařízení. Mýdlo je určené pro 
každodenní péči a je dermatologicky příznivé.

svěží vůně 

šalvěje

bez parfému
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PROFESIONÁLNÍ PÉČE O POKOŽKU

500 ml Medispender ZSV02005098 99,00 Kč / 3,88 €

500 ml Click&Go! ZSV02005099 99,00 Kč / 3,88 €

5 l ZSV02050099 830,00 Kč / 32,55 €

 Jemně pěnivé, čisticí a dezinfekční mýdlo k přímému použití, pro současné mytí 
a dezinfekci pokožky rukou. Dezinfekční přípravek bez parfémů a barviv s velmi 
dobrou dermální tolerancí k hygienické dezinfekci pokožky rukou pro všechny 
oblasti se zvýšenými hygienickými požadavky - zdravotnictví, potravinářské provozy, 
kosmetické služby, pedikúra, manikúra, kadeřnické provozy, pečovatelské služby, 
ordinace a další epidemiologicky závažné provozy. 

 DISINFECTION SOAP 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. 

Před použitím si vždy přečtěte označení 

a informace o přípravku.

Spektrum účinku:

baktericidní, fungicidní včetně salmonel a listerií, účinný na MRSA a omezeně virucidní (BVDV, 

Vaccinia, HBV, HIV, SV40 + Norovirus).

Ev. č. v ČR: MZDR 49905/2017/SOZ. Účinná biocidní látka (g/100g): Ethanol (EC:200-578-6): 

64,2 g, Didecyl(dimethyl)amonium-chlorid (EC:230-525-2): 0,99 g.

T
IP

Pákový dávkovač 

Medispender – str. 35

Alkoholový tekutý dezinfekční prostředek bez barviv s velmi dobrou dermální 
tolerancí pro profesionální použití. Přípravek je určený k přímému použití 
k hygienické i chirurgické dezinfekci pokožky rukou pro všechny oblasti se 
zvýšenými hygienickými požadavky – zdravotnictví, potravinářské provozy, 
kosmetické služby, pedikúra, manikúra, kadeřnické provozy, pečovatelské 
služby, ordinace a další epidemiologicky závažné provozy. 

500 ml Medispender ZSV01005099 99,00 Kč / 3,88 €

5 l ZSV01050099 870,00 Kč / 34,12 €

 DISINFECTION SKIN LIQUID 

Spektrum účinku:

baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, účinný na MRSA a plně virucidní dle EN 14476.

Ev. č. v ČR: MZDR 45327/2017/SOZ. Účinná biocidní látka (g/100g): ethanol (EC: 200-578-6): 73,5 g.

dezinfekční mýdlo

napěňte 

s trochou vody

tekutá 

dezinfekce pokožky

vmasírujte 

do suchých 

rukou
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 ISOLDA 

 PĚNOVÉ MÝDLO BÍLÉ 
luxury 

Luxusní bílé pěnové mýdlo se speciálně vybraným 
parfémem zaručuje exkluzivní pocit při mytí rukou, 
a to díky jemné, delikátní vůni květin a husté bílé 
pěně. Mýdlo je určené pro použití ve zpěňovacích 
dávkovačích. Při aplikaci z dávkovače je uvolněno 
ve formě nadýchané pěny. Spolehlivě splňuje 
požadavky na každodenní běžnou hygienu 
rukou a těla. Výrobek obsahuje vysoce účinnou 
dermatologickou přísadu, která zanechává po 
umytí pokožku hebkou a vláčnou. Pěnové 
mýdlo je dermatologicky příznivé a v přírodě 
lehce odbouratelné. Z jednoho kanystru 
lze vytvořit ve zpěňovacím dávkovači 
cca 10 000 dávek. Velké balení za nízké 
náklady ocení zejména frekventované 
provozovny.

5 l VKIPB050099 239,00 Kč / 9,37 €

 ISOLDA PĚNOVÉ MÝDLO RŮŽOVÉ, MODRÉ 
Barevně tónované pěnové mýdlo – růžové s příjemnou sladkou vůní cukrové 
vaty, modré s delikátní chladivou vůní. Jsou určené pro použití ve zpěňovacích 
dávkovačích. Při aplikaci z dávkovače je uvolněno ve formě nadýchané pěny. 
Spolehlivě splňuje požadavky na každodenní běžnou hygienu rukou a těla. 
Výrobek obsahuje vysoce účinnou dermatologickou přísadu, která zanechává 
po umytí pokožku hebkou a vláčnou. Pěnové mýdlo je dermatologicky příznivé 
a v přírodě lehce odbouratelné. Z jednoho kanystru lze vytvořit ve zpěňovacím 
dávkovači cca 10 000 dávek. Velké balení za nízké náklady ocení zejména 
frekventované provozovny.

růžové 5 l VKIPR050099 199,00 Kč / 7,80 €

modré 5 l VKIPM050099 199,00 Kč / 7,80 €

modré růžové

 ISOLDA PĚNOVÉ MÝDLO VIOLET 
Z lahvičky o objemu 500 ml vytvoříte neuvěřitelných 1000 dávek k umytí rukou. 
Pětilitrový kanystr je vhodný zejména pro velmi frekventované provozovny. 
Z tohoto kanystru lze vytvořit ve zpěňovacích dávkovačích až 10000 dávek. 
Moderní pěnové mýdlo určené pro použití do zpěňovacích dávkovačů. Při aplikaci 
z dávkovače je uvolněno ve formě nadýchané pěny. Jemně a dokonale smyje 
nečistoty. Předností je příjemná decentní parfemace. Je dermatologicky příznivé 
a v přírodě lehce odbouratelné.

500 ml VKIMZ005099 55,00 Kč / 2,16 €

5 l VKIMZ050099 159,00 Kč / 6,24 €

luxusní 

květinový 

parfém

růžová pěna 

se sladkou vůní modrá pěna 

s chladivou vůní

decentní vůně fi alek

SETŘ I  A  P Ř I V O Ň

ŘI A P Ř I Ň
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PROFESIONÁLNÍ PÉČE O POKOŽKU

Především jedna dávka pěnového mýdla je levnější než dávka klasického tekutého mýdla a dávka pěnového mýdla je až pětkrát menší 
než dávka tekutého mýdla, ale ruce si oběma umyjeme stejně. Vtip je v tom, že z tekutého mýdla musíme pěnu teprve vyrobit ve svých 
dlaních, kdežto pěnové mýdlo dávkujeme na ruce již jako pěnu. Testování tohoto typu mýdla potvrdilo fakt, že pro umytí rukou stačí 
opravdu pouze jedna dávka pěnového mýdla. Náročnější klient použije dávky dvě. U tekutého mýdla je použití dvou dávek zcela běžné 
a není výjimkou použití pěti a více dávek. To je evidentní plýtvání, přitom část mýdla zpravidla sklouzne bez užitku z rukou přímo do 
odpadu, což se u pěny běžně nestane. V řeči čísel to vypadá takto: Pro jedno umytí rukou je zapotřebí pouze 0,5 ml pěnového mýdla na 
rozdíl od tekutého mýdla, jehož dávka se pohybuje v rozmezí 2 – 2,5 ml. To znamená, že například ze zásobníku o objemu 1 litr vytvoříte 
2000 dávek pěnového mýdla, ale pouze 400 – 500 dávek běžného tekutého mýdla, což je až pětkrát méně. Tyto zdánlivé maličkosti 
přináší ve větších objektech významnou úsporu pracovního času, a tím i snížení mzdových nákladů. 

VÝHODY PĚNOVÝCH MÝDEL
Tradiční tekuté mýdlo je v poslední době stále častěji nahrazováno mýdlem pěnovým. 

Používání tohoto typu mýdla má několik nesporných výhod.

 ISOLDA PĚNOVÉ MÝDLO 

 S ANTIBAKTERIÁLNÍ 

 PŘÍSADOU 
Pěnové mýdlo s antibakteriální přísadou k běžné 
a preventivní hygieně rukou. Vyvážená receptura s extraktem 
šalvěje a chlorhexidin glukonátem má výbornou dermální 
snášenlivost a předurčuje toto mýdlo pro nejnáročnějšího 
spotřebitele. Mýdlo je ve dvou variantách, decentně 
parfemováno nebo pro potravinářské účely bez parfému. 

500 ml s parfémem VPDFM005099 79,30 Kč / 3,11 €

5 l s parfémem VPDFM050098 299,00 Kč / 11,73 €

5 l bez parfému VPDFM050097 299,00 Kč / 11,73 €

  Levnější dávka 

  Méně časté doplňování

  Úspora mzdových nákladů 

  Šetrnější k přírodě

V
ID

E
O

Pěnová mýdla

T
IP

Dávkovače pěnových mýdel 

– str. 30

ě ý h ýd l

Tekuté mýdlo = Pěnové mýdlo
240 ks 48 ks

pořizovací cena 26 880 Kč / rok

likvidace odpadů 120 Kč

pořizovací cena 10 848 Kč / rok

likvidace odpadů 24 Kč

varianta bez parfému

svěží vůně

          šalvěje

25



Green tea 100 g VKIPG000199 6,90 Kč / 0,27 €

 HOTELOVÉ MÝDLO 

 ISOLDA PEVNÉ MÝDLO 

 GREEN TEA 

Malé, praktické, pevné toaletní mýdlo určené 
ke každodennímu používání. Díky svojí velikosti 
a neutrální parfemaci je ideální pro použití 
v hotelech, penzionech, lázních a ostatních 
ubytovacích zařízeních.

Jemné toaletní mýdlo určené ke každodennímu 
používání. Svěží parfemace zeleného čaje jej řadí 
do kategorie luxusních mýdel. Jemná konzistence 
zanechává příjemný pocit po umytí. Mýdlo je 
dermálně příznivé k pokožce.

* 15 g VKIPH000199 2,30 Kč / 0,09 €

Aloe vera 100 g VKIPA000198 6,90 Kč / 0,27 €

 ISOLDA 

 PEVNÉ MÝDLO ALOE VERA 
Jemné toaletní mýdlo určené ke každodennímu používání. 
Svěží parfemace aloe vera jej řadí do kategorie luxusních 
mýdel. Jemná konzistence zanechává příjemný pocit po 
umytí. Mýdlo je dermálně příznivé k pokožce.

vůně aloe vera 

vůně zeleného čaje

nová příjemná 

parfemace

NOVINKA

*  V prodeji v I. polovině roku 2020.
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PROFESIONÁLNÍ PÉČE O POKOŽKU

 ISOLDA BŘÍZA A KOPŘIVA 
Vlasový šampon s výtažky z kopřivy a břízy. 
Vysoce koncentrovaný s dobrou mycí schopností. 
Aktivně ošetřuje povrch vlasů a usnadňuje jejich 
rozčesávání. Díky vhodně kombinovanému 
poměru jednotlivých složek vytváří bohatou pěnu, 
která důkladně, avšak šetrně smývá nečistoty 
z vlasů. Výtažky z kopřivy a břízy dodávají vlasům 
sametový lesk.

500 ml Click&Go! VKISB005098 35,00 Kč / 1,37 €

 ISOLDA HERBAL 
Ekonomicky výhodný vlasový šampon se 
svěží vůní bylin pro každodenní použití. 
Vysoce koncentrovaný s dobrou mycí 
schopností. Díky vhodně kombinovanému 
poměru jednotlivých složek vytváří bohatou 
pěnu, která důkladně, avšak šetrně smývá 
nečistoty z vlasů.

500 ml VKAMS005097 23,90 Kč / 0,94 €

šampon na vlasy

šampon 

na vlasy

T
IP

Držák na zeď Click&Go! 

pro dávkování z 500 ml láhve

– str. 34
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