
LICHAAMSWASSING

PRODUCTBLAD

De Swash® producten bieden een dagelijkse lichaamswassing voor zorg- 
vragers - die vanwege een lichamelijke beperking - minder mobiel zijn en be- 
geleiding nodig hebben tijdens het wassen. 

Het Swash® assortiment gericht op lichaamswassing bestaat uit washand- 
jes en -doekjes geïmpregneerd met een speciale lotion die de huid reinigt 
en verzorgt. Eén pakketje van 8 washandjes of -doekjes biedt een volledi-
ge lichaamswassing. Ieder lichaamsdeel wordt gewassen met een apart 
was-handje of -doekje, zonder de huid af te spoelen of af te drogen. De was-
handjes of -doekjes zijn bestemd voor eenmalig gebruik. 
  

Het doek van de Swash® producten wordt onder andere gemaakt van het houtvezel 
Lyocell. Deze natuurlijke vezel kenmerkt zich door haar zuiverheid, zachtheid en 

absorberend vermogen. Lyocell wordt op een zeer milieuvriendelijke manier gepro-
duceerd. Het innovatieve productieproces van Lyocell recycled zowel energie als water 

en belast het milieu zo min mogelijk. 

Lyocell

www.swash.eu

MAKKELIJK 
HYGIËNISCH

COMFORTABEL

Geen 
formaldehyde 
releasers

Dermatologisch 
getest

pH huid-neutrale 
lotion

Productie in clean 
room omgeving 
garandeert een hoge 
productkwaliteit

Kenmerken van de Swash® producten:   

Producten 
kunnen worden 
opgewarmd

Hypoallergene lotion, 
beschikbaar met en  
zonder parfum

Verzorgende 
ingrediënten, 
zoals Vitamine E 
en Glycerine

Geproduceerd in 
Nederland met een  
volledig geautomati-
seerd productieproces

Nordic ecolabel 
Een van de meest 
erkende Ecolabels
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Vochtige washandjes en -doekjes 

BATHING WIPES
FRAGRANCED

BATHING GLOVES
FRAGRANCED



ARTIKELNUMMER PRODUCTNAAM AANTAL PAKKETJES  AANTAL PAKKETJES 
  PER DOOS PER PALLET

A04028-8 Swash® Gold Wipes  44 2.772
 8-pack Fragrance free

B04028-8 Swash® Gold Wipes  44 2.772
 8-pack Fragranced

A04070-8 Swash® Gold Gloves 40 2.520
 8-pack Fragrance free

B04070-8 Swash® Gold Gloves 40 2.520
 8-pack Fragranced

A04070-6 Swash® Gold Gloves 52 3.276
 6-pack Fragrance free

www.swash.eu

Productoverzicht:

Swash® lichaamswassing 
De Swash® producten bevatten een uitgebalanceerde hoeveelheid lotion voor een optimale reiniging van de huid. Tegelijkertijd 
wordt de huid gevoed dankzij verzorgende ingrediënten zoals Vitamine E, Glycerine, Caprylyl Glycol en Glyceryl Caprylate. De 
combinatie van de vezels, Lyocell en polyester, zorgen voor een optimale kwaliteit van het doek dat zacht aanvoelt en vrijwel 
niet pluist. 
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Wasdoekjes
De Swash® Gold Wipes zijn gemaakt van een dik(medium)  
doek en bieden een aangename lichaamswassing, zelfs 
voor mensen met een gevoelige huid. De doekjes zijn ge- 
maakt van zacht non-woven op basis van een crosslapped 
Needlepunch techniek. 

Washandjes
De Swash® Gold Wipes zijn gemaakt van zacht non-woven 
op basis van een crosslapped Spunlace techniek. Het doek 
is voorzien van een reliëf dat een aangenaam gevoel geeft 
op de huid. De washandjes zijn geproduceerd met een 
ultrasone lastechniek dat een sterke washand garan- 
deert. De washand maakt het makkelijker om moeilijk te 
bereiken delen van het lichaam te wassen, zoals huid- 
plooien en tenen.

Arion Nederland B.V. • Rutherford 11 • 6422 RE Heerlen 
0800 62 13 141 • nl@arion-group.com • www.arion-group.com
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BATHING WIPES
FRAGRANCED

BATHING GLOVES
FRAGRANCED


