
En aktiv partner för Er 
verksamhetsstrategi för att 

förhöja hygiennivån



Som Generalagent för NatéoSantés produkter i Norden, så erbjuder vi ett 
komplett utbud av professionella luftrenare EOLIS och Hygeolis, som är ”Made
in France”

EOLIS och Hygeolis behandlar, renar och desinficerar luften och bekämpar 
effektivt föroreningar och ohälsosamma ämnen som finns i inomhusluften 

NatéoSanté är upptagna på ”French Healthcare”s lista över företag som bidrar 
till att bekämpa rådande COVID-19 pandemi på ett beprövat och effektivt sätt

En aktiv partner för Er verksamhets-
strategi för att förhöja hygiennivån



NatéoSantés lösningar bidrar i kampen mot 
COVID-19 epidemin

Förhindrar smittspridning
Renar, behandlar och desinficerar 

inomhusluften



• Vilka åtgärder behöver ert företag vidta för att skapa 
en kontinuerlig och hållbar strategi för en effektiv 
och säker arbetsplats? 

• Hållbart strategi – så nära ”zero-risk” som möjligt

• Identifierade desinficerade zoner och utrymmen

• Minimera smittspridningsrisken i er verksamhet

• Vi har produkterna som hjälper er eliminera virus, 
bakterier och oönskade mikro-organismer i er 
inomhusmiljö

Vi är en aktiv partner i Er verksamhets-
strategi för att förhöja hygiennivån



Rena - Behandla - Desinficera 

SJUKHUS & VÅRD 
SEKTORN

SALONG, KLINIK & 
FRISÖR

MEDICINTEKNISK
PRODUKTION

KONTORET & 
PUBLIKA MILJÖER

SKOLOR & 
DAGHEM

HOTELL & 
KONFERANS

Vi har produktlösningarna som hjälper Er eliminera virus, bakterier och 
oönskade mikro-organismer i er inomhusmiljö



"Jag vill höja standarden och komma så nära noll risk som möjligt. Jag kan 
inte tänka mig att göra en patient sjuk. Vi måste förebygga, förutse och 

minska risken för osäkerhet." 

Så resonerar tandläkare/tandkirurg Philippe Becarelli kring varför han valde att 
investera i luftbehandlande produkter från NatéoSanté

Rena – Behandla - Desinficera 



Vi är en aktiv partner i Er verksamhetsstrategi 
för att förhöja hygiennivån

• Vi har produktlösningarna för Era olika behov:   

• EOLIS, 600S och 1200S, för 60 m2 upp till 120 m2

• Hygeolis för upp till 30 m2

• LeauDes Eco för Hand- och Ytdesinfektion som effektivt 
bekämpar oönskade organismer, som virus, bakterier och 
andra patogener (smittämnen)

• Vi erbjuder köp och hyresalternativ med möjlighet att lägga 
till ett årligt filterservice-abonnemang på EOLIS.



• EOLIS Air Manager är en intelligent luftrenare 
för professionella miljöer, med patenterad 
teknik och garanterar en ren och hälsosam luft

• Välj en lösning som är effektiv från första 
minuten och hållbar över tid

EOLIS 600 /
EOLIS 600 S

EOLIS 1200 /
EOLIS 1200 S

ETT ERBJUDANDE SOM ÖVERTYGAR



• Hygeolis är ett litet kraftpaket, som rengör och 
desinficerar luften i utrymmen upp till 30 m2 
mycket snabbt och effektivt.

• Välj en lösning som är effektiv från första 
minuten och hållbar över tid

Hygeolis

ETT ERBJUDANDE SOM ÖVERTYGAR



• LeauDes Eco® är en produktserie som är utvecklad 
för att vara ett bättre alternativ till alkoholbaserade 
desinfektionsprodukter

• Desinfektionsprodukter för;
- Händer och Fötter
- Ytor
- Sällskapsdjur

• Den aktiva substansen är hypoklorsyra (HOCl) som 
är en naturlig del av immunförsvaret. 

Hygeolis

Hyr från 216 kr / mån

Med ÅF rabatt ( 1000 kronor) på 
ordinarie pris, blir det lägre

ETT ERBJUDANDE SOM ÖVERTYGAR



• LeauDes Eco® är ett registrerat handelsnamn 
inom EU och produktserien har registrerats och 
godkänts hos KEMI

• Hypoklorsyrans specifika egenskaper, verkar 
genom att den kan tränga igenom den yttre 
cellväggen hos virus, bakterier & patogener

Flytande produkt innehåller:
Vatten 99,69 %, Natriumklorid 0,26% och Verksamt ämne Aktivt 

klor frisatt från hypoklorsyra 0,05 %

Gel produkt innehåller:
Vatten 89,69 %, Oorganisk naturlera 10%, Natriumklorid 

0,26%, Verksamt ämne Aktivt klor frisatt från hypoklorsyra 0,05 %

ETT ERBJUDANDE SOM ÖVERTYGAR



Kontakta oss: 

Fredrik Reis 
+46 (0) 704 12 42 80 

info@unitedcarenordic.com

www.unitedcarenordic.com

United Care Nordic
Stora Åvägen 21

436 34 Askim


