ARTIKLI, KI JIH PROIZVAJAMO ZA KOZMETIČNO IN FARMACEVSTKO
PODROČJE (POD SLEDEČIMI BLAGOVNIMI ZNAMKAMI):
BLAGOVNA ZNAMKA MA-ECO:
A-SEPT (Večnamensko, dezinfekcijsko, čistilno sredstvo na bazi alkohola za dezinfekcijo vseh vrst
površin - je v obliki pršila). Proizvod je deklariran, kot biocidno sredstvo in prijavljeno kot tako na
Uradu za kemikalije Ministrstva za zdravstvo.
A-SEPT GEL (Večnamensko, dezinfekcijsko, čistilno sredstvo v obliki gela, na bazi alkohola, z
vonjem lavande, za osebno higieno). Sredstvo je deklarirano kot kozmetični proizvod.

BLAGOVNA ZNAMKA MARISEPT (MARIBORSKE LEKARNE – MARIBOR):
MARISEPT Pršilo (Večnamensko, dezinfekcijsko, čistilno sredstvo na bazi alkohola za
dezinfekcijo kože in drugih površin - je v obliki pršila).
A-SEPT GEL (Večnamensko, dezinfekcijsko, čistilno sredstvo v obliki gela, na bazi alkohola za
osebno higieno).
Oba proizvoda sta prijavljena in registrirana enako, kot zgoraj omenjena proizvoda - pod blagovno
znamko MA-ECO.

BLAGOVNA ZNAMKA AROMASEPT:
A-SEPT GEL Natural hand sanitizer (Večnamensko, naravno, dezinfekcijsko, čistilno sredstvo v
obliki gela, na bazi alkohola, z vonjem lavande, z dodanim vitaminom E - za osebno higieno).
AROMASEPT Spray (Večnamensko, naravno, dezinfekcijsko, čistilno sredstvo na bazi alkohola
za dezinfekcijo kože in prostorov z eteričnimi olji in hidrolati - je v obliki pršila).
HAPPY FEET Spray (Sredstvo za zaščito dlani in stopal – naravni rastlinski deodorant, ki
pomaga pri bakterijskih in glivičnih okužbah - zmanjšuje tudi potenje stopal in dlani).
AQUASEPT COMPLEX (Izjemno učinkovit biocid, ki s pomočjo klorovega dioksida in zeliščnih
destilatov uniči bakterije in viruse že v majhnih koncentracijah – za dezinfekcijo pitne vode,
površin, ...).
AQUASEPT CONCENTRATE (Za dezinfekcijo pitne vode in vodnih sistemov – na osnovi
spojine klorovega dioksida).
ANTI MOSQUITO Spray (Sprej proti mrčesu (predvsem za zaščito proti komarjem) je naravni
rastlinski kompleks, ki odganja tudi obade, mušice in muhe).
ANTI TICK Spray (Sprej proti klopom iz kombinacije naravnih eteričnih olj in rastline bolhača,
ki odganja klope. Je spojina na biološki osnovi, ki je bila ustvarjena posebej za človeka).
AROMA FRESHENER (Osvežilec zraka oz. prostorov, na organski – rastlinski osnovi, ki odpravi
neprijetne vonjave iz bivalnih prostorov).
CLIMA PLUS Spray (Sprej za dezinfekcijo klimatskkih naprav. Uspešno uniči bakterijo
Legionella pneumophillia, kot tudi druge bakterije, glive, plesni in druge patogene organizme v
ventilatorjih klimatskih naprav in filtrih).
ANTI SMOKE Spray (Sprej proti cigaretnemu dimu na naravni, rastlinski osnovi. Odpravi in
nevtralizira vonjave cigaretnega dima, nevtralizira tobak, kot tudi druge vrste dima).

Vse naštete proizvode lahko polnimo v embalažne enote od 10 ml do 1 L (ob potrebi tudi v večje).
Aerosole, torej tehnične pršilce, lahko polnimo s pogonskimi plini: propan / butan, dušik, CO2, ipd.
(po potrebi tudi z drugimi tehničnimi plini, kot so dimetil-eter, freoni, …).
Za polnjenje aerosolov imamo na voljo 2 semi avtomatski polnilni liniji – s kapaciteto polnjenja
min. 900 kosov / uro (pri vsebini doze npr. 250 ml) oz. min. 500 kosov / uro (pri vsebini doze 500
ml). Manjše embalažne enote pa torej nekje sorazmerno več in večje sorazmerno manj. Imamo tudi
semi avtomatsko polnilno linijo za polnjenje ne-aerosolov (embalaže od 10 ml do 500 ml) – s
kapaciteto polnjenja min. 900 kosov / uro (pri volumnu 200 ml) oz. min. 500 kosov / uro (pri
volumnu 500 ml) ter mehansko polnilno linijo za polnjenje ne-aerosolov (embalaže od 100 ml do
1000 ml) – s kapaciteto polnjenja min. 500 kosov / uro (pri volumnu 250 ml) oz. min. 300 kosov /
uro (pri volumnu 500 ml). Za večje serije (nad 5.000 kosov) pa uporabljamo avtomatsko polnilno –

zapiralno linijo (Pamasol), ki ima povprečno kapaciteto min. 10.000 kosov enot sprejev v enem
ciklusu, možni pa so trije ciklusi dnevno – torej, če se dela 24 ur.
Tržišču lahko ponudimo torej samo storitev samega polnjenja (naročnikov repro material) ali
polnjenje v smislu "outsoucinga" (kompleten repro material ali vsaj delno vam priskrbimo mi).
Nudimo pa tudi storitev priprave in mešanja substanc (po receptu naročnika) - za izdelavo t. im.
polizdelkov (zahtevnih in manj zahtevnih). Seveda opravljamo tudi storitve razvoja novih oz.
izboljšanih proizvodov - tako v sodelovanju s strokovnjaki kupca oz. naročnika ali v samostojni
režiji. Poleg tega imamo tudi možnost etiketiranja etiket in poleg pakiranja v kartone ali foliranja v
termo-skrčljivo folijo (do 10 kosov / paket) ipd., tudi zlaganje na palete.
Toliko na kratko, za vse dodatne informacije in razlage pa prosimo pokličite
na tel. št.: 02 / 228 0851 z veseljem vam bomo na voljo!

MA-ECO CHEM d.o.o.
Vaši problemi, naš izziv!

