
www.sebatkimya.com    www.fomy.com.tr    www.fomymarket.com

www.sebatkimya.com

Since 2000

كتالوج  املنتج





معلو  مات  عنا

عالماتنا التجارية

با	 ؟ ( (Paky فومي ؟ ملاذا (Fomy) ملاذا

ملاذا  نظام مع الكارتريدج؟

مو ز عات

موزعات يدوية ١٠٠٠ مل

كارتريدج  توزيع  يدوية ١٠٠٠ مل

موز عات  يدوية ٩٠٠ مل

كارتريدج  توزيع  يدوية ٩٠٠ مل

موزع مدمج

كارتريدج  موزع  مدمج

صابون رغوي

صابون رغوي كالسيك(Fomy) فومي

فومي صابون رغوي  مضاد للبكت�يا

فومي صابون رغوي للبرشة الحساسة

فومي صابون رغوي  الطبيعي

فومي صابون رغوي الحجم االقتصادي

فومي مطهر كحويل -الخايل من الكحول

فومي مطهر  خايل من الكحول

فومي مطهر  الكحويل

تنظيف بشكل عام

(Paky) سائل غسيل الصحون للتنظيف بشكل عام با	

منظف زجاج للتنظيف بشكل عام با	

منظف األسطح متعدد األغراض للتنظيف بشكل العام با	

منظف مركّز لألسطح للتنظيف بشكل العام با	

املحرتفون

 فومي املحرتفون

 باكىي املحرتفون

التفاصيل التقنية

1

2

3

3

4

5 - 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 - 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 - 30

31 - 35

املحتويات



TSE Covid 19 
Safe Production 

Certificate

.كانت سبات بجانبك بخربتها وقوتها اإلنتاجية منذ إنشائها يف عام ٢٠٠٠

 تقدم مجموعة منتجات غنية لعمالئها مع األنواع التالية (Fomy). تنتج أنظمة مع خراطيش موزع يدوي وأنظمة كارتريدج موزع مدمجة تحت االسم التجاري  فومي

 مثل رغوة تنظيف اليد يف فئة الصابون الرغوي: البرشة الكالسيكية ، املضادة للبكت�يا ، البرشة الحساسة واألصناف الطبيعية. يف الوقت نفسه ، تقدم خدمة تحت االسم

.التجاري فومي مع مجموعة املنتجات التالية: رغوة مطهرة لليدين خالية من الكحول ، مطهر اليد والجلد الكحول ، شامبو رغوة السيارات

 منظف األطباق، منظف الزجاج ، منظف األسطح ومنظف األسطح املركز. :(Paky) منذ عام ٢٠٠٧ ، قدمت املنتجات التالية لخدمتك تحت االسم التجاري با	           

 وتواصل إنتاجها كرشكة رائدة يف القطاع باألنواع التالية لالستخدامات املهنية: مطهر كحول مضاد للبكت�يا لليدين والجلد ، شامبو السيارة ، منظف األطباق، منظف

.األسطح ، منظف الزجاج ، منظف وتلميع غسالة األطباق الصناعية

 معك كرشيك الحل الخاص بك مع منتجات التنظيف والنظافة املنتجة بأحدث التقنيات يف جميع املناطق العامة عىل النحو التايل: رشكات إدارة املرافق واملستشفيات           

 الحكومية واملستشفيات الخاصة والفنادق والبنوك وخدمات غسيل السيارات ومراكز التسوق واملطاعم والرشكات التي تقدم خدمات التموين ومراكز السبا والصاالت

.الرياضية واملكاتب واملدارس ومحطات الوقود ومراكز الرتفيه

 يف إطار نظام إدارة الجودة ، نقدم منتجاتنا بامليزات التالية لجميع وكالئنا واملستهلكÐ النهائيÐ التي تجعلنا ما نحن عليه: منتج مبيد حيوي مرخص من وزارة الصحة        

 QACS ltd. Qualityواختبارات األمراض الجلدية املعتمدة من ، Skopbio ٩٠٠١ شهادة الجودة" ، "مختربات GMP ISO ١١٨٨٥ ، "منشأة إنتاج سبات كيميا TS ، معيار

assurance & control systems  و TITCK (وكالة األدوية واألجهزة الطبية الرتكية) .

 منتجاتنا ، التي ننتجها يف منشآتنا الخاصة يف تركيا ، لها مشرتين يف األسواق املحلية والدولية.  نقوم بتسليم منتجاتنا إىل األسواق املحلية من خالل تجار الجملة          

 ورشكات إدارة املرافق والتجار. باإلضافة إىل ذلك ، فإننا نساهم يف االقتصاد الوطني من خالل تصدير منتجاتنا إىل جميع أنحاء العا×. يتم تصدير أكÖ من ٥٠٪ من إنتاجنا

 سبات كيمياء يف أن تكون أول رشكة تتبادر إىل الذهن عندما يتعلق األمر (Sebat Kimya) الحايل إىل دول مختلفة يف الرشق األوسط وأوروبا وأفريقيا. نجحت رشكة

 .بأنظمة موزعات الخراطيش الصحية ومنتجات التنظيف االحرتافية

.نحن فخورون بكوننا رواد الصناعة من خالل منتجاتنا ذات العالمات التجارية فومي و با	

 جعلت التطورات يف العا× من الرضوري التكيف مع أساليب التسويق والرشاء الجديدة ، وإنشاء بنية تحتية للتجارة اإللكرتونية والسوق الرقمي. بناًء عىل هذه         

 برصف النظر عن هذه املواقع، .puhumarket.com و fomymarket.com الرضورة ، قامت سبات كيميا ، كرشكة رائدة يف قطاعها ، بتنظيم وإطالق موقعي املبيعات

.كانت تهدف إىل توسيع شبكة مبيعاتها من خالل فتح متاجر يف مواقع التجارة اإللكرتونية الرائدة يف تركيا

TSE 11885
Certificate

معلومات عنا
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شهادة تسجيل العالمة
التجارية لسبات كيميا 

شهادة تسجيل العالمة
التجارية  فومي 

٩٠٠١-٢٠١٥ ISO شهادة ٤٥٠٠١-٢٠١٨ ISO شهادة  مáرسات التصنيع الجيدة١٤٠٠١-٢٠١٥ ISO شهادة
GMP

شهادة تسجيل
العالمة التجارية  با	 



فومي للتنظيف الرسيع والعميل

عالماتنا التجارية

FOMY
2000. ولد فومي يف عام

با	 للتنظيف الكامل
2007. ولد با	 يف عام
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 بفضل تركيبته الخاصة ، فإنه يوفر تنظيًفا مثاليًا مع رغوة عالية الجودة. التنظيف اآلمن والصحي مثايل لالستخدام املكثف. سيكون اختيارك عندما تواجه امليزة التالية

 للمضخة السحرية لزجاجة استخدام فومي. الروائح الداçة لرغوته السحرية والناعمة الكرæية التي ستشعر بها يف النوتة العليا واملكونات الوسطى. واملكونات األساسية.

.يختلف فومي صابون الرغوي èاًما عن الصابون السائل. توفر تركيبة الرغوة الخاصة نظافة مثالية

 مع كل استخدام ، يتحد ٠٫٧ جم فقط من سائل فومي مع ٢٠ مرة من الهواء ، بفضل تصميم املضخة الخاص ، ويتحول إىل رغوة حريرية. مع هذه امليزة ، هو أكÖ اقتصادا

 وصحة من الصابون السائل. نظًرا ألنه يحتوي عىل درجة حموضة تبلغ ٥٫٥ وال يحتوي عىل القلويات ، فإنه ال يهيج برشتك أبًدا. æكن استخدامه بأمان لتنظيف اليدين

.والوجه والجسم والشعر للبالغÐ واألطفال

 للتنظيف الرسيع fomy منذ عام ٢٠٠٠ ، تقدم فومي رغوة تنظيف منتجاتها ملستخدميها بجلدها الكالسيì الحساس والطبيعية األصناف املضادة للبكت�يا تحت شعار

.والعميل

 يف االختبارات الجلدية التي أجريت يف كلية الصيدلة بجامعة اسطنبول ، خلص إىل أن فومي رغوة تنظيف اليدين والوجه والجسم والشعر ال تسبب أي حساسية أو تهيج

.للجلد

 ٩٠٠١ "منشأة إنتاج سبات كيميا". GMP ISO ١١٨٨٥ وشهادة الجودة TS تحتوي فومي رغوة التنظيف عىل ترخيص منتج مبيد حيوي من وزارة الصحة ، ومعيار          

 èت املوافقة عىل رغوة ." skopbio laboratories ve QACS ltd. Quality assurance & control systems " يف الوقت نفسه ، تتوفر اختبارات األمراض الجلدية

.وكالة األدوية واألجهزة الطبية الرتكية) وتم اختبارها من قبل أطباء الجلد)  TİTCK من قبل Fomy التنظيف

 بفضل تركيبته الخاصة ، أحدثت با	 فرقًا يف جودتها يف مجال منتجات التنظيف العامة من خالل منظف األطباق األصفر واألخرض ، ومنظف الزجاج ، ومنظف األسطح متعدد

 األغراض ، ومنتجات تنظيف األسطح املركزة لالستخدام اليدوي واالستخدام املهني. سيكون اختيارك عندما تصادف روائح داçة ستشعر بها يف النوتة العلوية والوسطى

.والسفىل

.تقدم با	 منتجات التنظيف العامة ملستخدميها منذ عام ٢٠٠٧ تحت شعار با	 للتنظيف الكامل

.يف االختبارات الجلدية التي أجريت يف كلية الصيدلة بجامعة اسطنبول ، خلص إىل أن فومي رغوة تنظيف اليدين والوجه والجسم والشعر ال تسبب أي حساسية أو تهيج للجلد

 ٩٠٠١ "منشأة إنتاج سبات كيميا". يف الوقت GMP ISO ١١٨٨٥ وشهادة الجودة TS منتجات التنظيف العامة با	 عىل ترخيص منتج مبيد حيوي من وزارة الصحة ، ومعيار

 ٥١٨٧ ، متعددة TS غسالة أطباق يدوية ." skopbio laboratories ve QACS ltd. Quality assurance & control systems " نفسه ، تتوفر اختبارات األمراض الجلدية

١٢٠٣٩ TS األغراض

 تتالمس السوائل املفتوحة اململوءة من األسطوانة مع الهواء وتحمل البكت�يا وامليكروبات إىل الوحدات التي يتم نقلها إليها. نظًرا ألن منتج التنظيف املستخدم بعد هذه

 العملية يحتوي عىل بكت�يا وميكروبات ، فإنه ال يوفر تنظيًفا صحيًا ويسبب األمراض. من ناحية أخرى ، تحمي فومي رغوة تنظيف املنتج من الف�وسات والبكت�يا حيث

 يتم تعبئتها بأمان يف الكارتريدج خاص مبارشة من املصنع. بهذه الطريقة ، يتم الحصول عىل منتج صحي ١٠٠٪. مع هذا املنتج ، يتم الحصول عىل صابون رغوي رسيع

.وعميل يحمي صحة اإلنسان

 نظام الكارتريدج الصحي لفومي صابون الرغوي ؛ يوفر تنظيًفا آمًنا واقتصاديًا وصحيًا من خالل التجميع السهل والرتكيب العميل للكارتريدج واالستخدام املتحكم            

 فيه. مثايل لالستخدامات املكثفة. يُفضل البويل إيثيلÐ الصديق للبيئة والقابل إلعادة التدوير يف إنتاج زجاجات الكارتريدج. لهذا السبب ، ال يتسبب نظام الكرتريدج الصحية

.التي تستخدم ملرة واحدة يف حدوث تلوث بيئي بعد االنتهاء منه

ملاذا نظام الكارتريدج؟

FOMY  فومي صابون رغوي
فومي للتنظيف الرسيع والعميل
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Hand Face Body 
Cleansing Foam  

Antibacterial

Hand Face Body  
Cleansing Foam  
For Sensitive Skin

Hand Face Body 
Cleansing Foam  

Classic

Fomy Antibacterial  
Hand Cleaning Foam  

Biocidal 
Product License

Fomy 
Trademark Registration 

Certificate

ملاذا فومي؟

ملاذا با  ؟
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موزعات



1000 ml

900 ml 

نظام الكارتريدج الصحي

تجميع سهل
تركيب عميل

االستخدام الخاضع للرقابة

تنظيف آمن وصحي

مثايل لالستخدام املكثف

تصميم متوازن

FOMY
االحرتايف
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FOMYفومي املحرتف 
فومي للتنظيف الرسيع والعميل

موزع
يدوي

موزع يدوي
الكارتريدج

يف ألوان الكروم واألبيض واألسود والرمادي

١٠٠٠ مل و ٩٠٠ مل
 إنه "موزع يدوي" يوفر استخداًما مريًحا الستكáل الديكور

.الخاص بك

 وهو عبارة عن نظام صحي "كارتريدج" æنع

 "تلوث البكت�يا والف�وسات" إىل ١٠٠٠ مل و ٩٠٠

 مل من املنتجات ذات األصناف الكالسيكية ،

 الحساسة ، املضادة للبكت�يا ، غسيل األطباق

.اليدوي ، األصناف الصناعية

الكروم أبيض أسود رمادي
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 تعطي مضخات الصابون السائل متوسط ٢ جرام من السائل بضغطة واحدة. يستهلك املستخدمون ما معدله أربعة أو خمسة جرامات من السائل عن طريق الضغط عىل

.املضخة مرتÐ أو ثالث مرات

 تنتج مضخة فومي رغوة دقيقة ومثالية عن طريق خلط ٠٫٧ جم من السائل مع عرشين مرة من الهواء. وبالتايل ، يغسل املستهلك يده øا يقرب من ٠٫٧ جم ويستهلك

 القليل جًدا من السوائل. يعترب فومي أكÖ اقتصادا بخمس مرات من الصابون السائل العادي وأكÖ اقتصادا øرتÐ من الصابون الرغوي العادي. ومع ذلك ، لهذا ، يجب

.تطبيق تعليáت االستخدام املوجودة عىل الغطاء الخلفي للموزع

Fomy is more economical than ordinary soaps!

300

750

ORDINARY 1000 ml BULK LIQUID SOAP
ORDINARY 1000 ml BULK FOAM SOAP

ORDINARY SOAPS AND FOMY FOAM SOAP COMPARISON TABLE
ORDINARY SOAPS ECONOMIC

WASHING QUANTITY WASHING QUANTITY
FOMY FOAM SOAP 

1500 5 TIMES
1500 2 TIMES

FOMYفومي محرتف ١٠٠٠ مل
فومي للتنظيف الرسيع والعميل

أبيضالكروم رماديأسود

نظام الكارتريدج الصحي

تجميع سهل
تركيب عميل

االستخدام الخاضع للرقابة

تنظيف آمن وصحي

مثايل لالستخدام املكثف

تصميم متوازن



ìكالسي
رغوة تنظيف اليدين ١٠٠٠ مل

 بفضل تركيبته الخاصة ، فإنه يوفر تنظيًفا مثاليًا مع رغوة عالية الجودة. يوفر تنظيًفا آمًنا وصحيًا مع ميزة االستخدام الخاضعة للرقابة. مثايل لالستخدام املكثف. إنه يوفر ثباتًا يف الطبقة العليا برائحة الحمضيات

 واألوكالبتوس وإكليل الجبل ، ويف الوسط برائحة األعشاب والنعناع والزهور ، ويف القاعدة برائحته الخشبية. مع هذه امليزات ، ستصبح فومي رغوة تنظيف األيدي الكالسيكية ال غنى عنها اآلن. وهو متوافق مع

 البرشة بدرجة حموضة تبلغ ٥٫٥. بفضل الرغوة الكرæية ، فإنه يرتك ملمًسا حريريًا وناعáً ولطيًفا عىل الجلد. اليحتوي بارابÐ. اجتاز جميع االختبارات وفًقا لالئحة مستحرضات التجميل. التنظيف وإزالة الرغوة

."سهل وعميل. نظام الكارتريدج ال يولد البكت�يا. إنه اقتصادي أكÖ بخمس مرات من الصابون السائل عند استخدامه وفًقا لتعليáت االستخدام مع " موزع خاص

 وتقييáت سالمة املنتج من خالل (challenge) يتم إنتاج منتجاتنا وفًقا للوائح مستحرضات التجميل واملبيدات الحيوية. يتم إجراء اختبارات األمراض الجلدية وامليكروبيولوجية واختبارات الفعالية الوقائية

.Titck الخاص برشكة UTS مختربات معتمدة. يتم تسجيل جميع إخطاراتها يف نظام

برشة حساسة
رغوة لتنظيف اليدين والوجه والجسم   ١٠٠٠ مل

 برتكيبته الخاصة ، تم تطويره ككريم وفًقا الحتياجات البرشة الحساسة والجافة والصلبة. يوفر تنظيًفا آمًنا وصحيًا مع ميزة االستخدام الخاضعة للرقابة. مثايل لالستخدام املكثف. توفر الفواكه االستوائية ثباتًا يف

 مقدمتها برائحتها الخرضاء. يوفر ثباتًا يف الوسط برائحة املاء والزهور البيضاء والبلسمية. يوفر ثباتًا يف القاعدة برائحة الكراميل واملسك األبيض الزيتي. املنتج ، الذي يحتوي عىل مكونات نشطة ناعمة وصديقة

 للبرشة بشكل خاص ، مثايل لالستخدام اليومي. ينظف البرشة برفق وعمق دون تجفيفها. يعيد نعومة وأناقة برشتك. وبالتايل ، فهو يقلل من جفاف برشتك وتصلبها وسفكها املفرط عىل الجلد. مع هذه امليزات

.، ال غنى عن فومي رغوة تنظيف اليدين والوجه والجسم للبرشة الحساسة

 وهو متوافق مع البرشة حيث أن درجة حموضته ٥٫٥. اليحتوي عىل السلس والبارابÐ. وهو مضاد للحساسية. ال يسبب الحساسية. اجتاز جميع االختبارات وفًقا لالئحة مستحرضات التجميل. بفضل الرغوة

 الكرæية ، فإنه يرتك ملمًسا حريريًا وناعáً وممتًعا عىل الجلد. تنظيف الرغوة سهل وعميل مثل تنظيفها. نظام الكرتريدج ال ينتج بكت�يا. إنه اقتصادي أكÖ بخمس مرات من الصابون السائل عند استخدامه

."وفًقا لتعليáت االستخدام مع "موزع خاص

 وتقييáت سالمة املنتج من خالل (challenge) يتم إنتاج منتجاتنا وفًقا للوائح مستحرضات التجميل واملبيدات الحيوية. يتم إجراء اختبارات األمراض الجلدية وامليكروبيولوجية واختبارات الفعالية الوقائية

.مختربات معتمدة

املضادة للبكت�يا
رغوة تنظيف اليدين ١٠٠٠ مل

 بفضل تركيبته الخاصة ، يقيض عىل ٩٩٫٩٪ من البكت�يا. يوفر تنظيًفا آمًنا وصحيًا مع ميزة االستخدام الخاضعة للرقابة. مثايل لالستخدام املكثف. إنه يوفر ثباتًا يف نفحته العليا برائحته املنعشة واأللدهيد

 واألخرض. يوفر ثباتًا يف الوسط برائحة الورد ، زنبق الوادي ، اإليلنغ. يوفر ثباتًا يف القاعدة برائحة الخشب والكومارين (الفانيليا). مع هذه امليزات ، فإن فومي رغوة تنظيف األيدي املضاد للبكت�يا أصبحت اآلن

.ال غنى عنها

 سليس( والرتيكلوسان والبارابÐ. إنه فعال( Sles متوافق مع البرشة حيث أن درجة حموضته ٥٫٥ ، ال تهيج الجلد. بفضل الرغوة الكرæية ، فإنه يرتك ملمًسا حريريًا وناعáً وممتًعا عىل الجلد. ال يحتوي عىل

 للغاية ضد البكت�يا. يوفر أعىل مستوى من الحáية ليديك. نظام الكرتريدج ال ينتج بكت�يا. إنه اقتصادي أكÖ بخمس مرات من الصابون السائل عند استخدامه وفًقا لتعليáت االستخدام مع "مع موزع خاص".

 وتقييáت سالمة املنتج من خالل (challenge) يتم إنتاج منتجاتنا وفًقا للوائح مستحرضات التجميل واملبيدات الحيوية. يتم إجراء اختبارات األمراض الجلدية وامليكروبيولوجية واختبارات الفعالية الوقائية

.مختربات معتمدة

صناعة
رغوة تنظيف اليدين ١٠٠٠ مل

 يوفر تنظيًفا آمًنا وصحيًا مع ميزة االستخدام الخاضعة للرقابة. مثايل لالستخدام املكثف. æنحك ثباتًا برائحة الليمون الفعالة يف نفحاته العليا ومكوناته الوسطى وقاعدة العطر. مع هذه امليزات ، سوف تكون

Öية. مطور للزيوت الصناعية واألوساخ. يوفر الراحة يف التنظيف والشطف. نظام الكارتريدج ال ينتج بكت�يا. إنه أكæفومي رغوة تنظيف األيدي الصناعية التي ال غنى عنها لك. يرتك شعوًرا لطيًفا برغوته الكر 

."اقتصادا من املنظفات السائلة. إنه اقتصادي أكÖ بخمس مرات من الصابون السائل عند استخدامه وفًقا لتعليáت االستخدام مع "موزع خاص

غسل األطباق باليد
رغوة التنظيف ١٠٠٠ مل

 يوفر تنظيًفا آمًنا وصحيًا مع ميزة االستخدام الخاضعة للرقابة. إنه يوفر ثباتًا يف رائحته العليا برائحته الحلوة املنعشة والقاçة عىل الجريب فروت. يوفر ثباتًا يف الوسط برائحة الياسمÐ والزهور والخوخ. برائحته

 الحلوة ، يوفر ثباتًا يف املكونات السفلية. مع هذه امليزات ، سوف تكون فومي رغوة تنظيف األطباق اليدوية اآلن ال غنى عنها بالنسبة لك. ال ترتك الرغوة الرائعة أي أثر عىل أطباقك. نظام الكارتريدج ال ينتج

 بكت�يا. وهو متوافق مع البرشة برتكيبته الخاصة. يوفر تنظيًفا مثاليًا مع رغوة عالية الجودة. إنه اقتصادي أكÖ بخمس مرات من املنظفات السائلة. عند استخدامها مع "املوزع الخاص" ، æكن غسل ما يقرب

.من ألف وخمسáئة طبق أو كأس
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FOMY كارتريدج احرتايف ١٠٠٠ مل
فومي للتنظيف الرسيع والعميل



 مضخات الصابون السائل؛ يعطي متوسط ٢ جم من السائل بضغطة واحدة. يستهلك املستخدمون ما معدله أربعة أو خمسة جرامات من السائل عن طريق الضغط عىل املضخة مرتÐ أو ثالث مرات. تنتج
 Fomy رغوة دقيقة ومثالية عن طريق خلط ٠٫٧ جم من السائل مع عرشين مرة من الهواء. وبالتايل ، يغسل املستهلك يده øا يقرب من ٠٫٧ جم ويستهلك القليل جًدا من السوائل. يعترب Fomy مضخة

.أكÖ اقتصادا بخمس مرات من الصابون السائل العادي وأكÖ اقتصادا øرتÐ من الصابون الرغوي العادي. ومع ذلك ، لهذا ، يجب تطبيق تعليáت االستخدام املوجودة عىل الغطاء الخلفي للموزع

Foam Dispensers ٩٠٠ ml 

8

FOMY فومي املوزع االحرتايف ٩٠٠ مل
فومي للتنظيف الرسيع والعميل

نظام الكارتريدج الصحي

تجميع سهل
تركيب عميل

االستخدام الخاضع للرقابة

تنظيف آمن وصحي

مثايل لالستخدام املكثف

تصميم متوازن

FOMY
االحرتايف

أبيض رمادي
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FOMY فومي كارتريدج االحرتايف ٩٠٠ مل
فومي للتنظيف الرسيع والعميل

ìكالسي
رغوة تنظيف اليدين ٩٠٠ مل

 بفضل تركيبته الخاصة ، فإنه يوفر تنظيًفا مثاليًا مع رغوة عالية الجودة. يوفر تنظيًفا آمًنا وصحيًا مع ميزة االستخدام الخاضعة للرقابة. مثايل لالستخدام املكثف. إنه يوفر ثباتًا يف الطبقة العليا برائحة الحمضيات

 واألوكالبتوس وإكليل الجبل ، ويف الوسط برائحة األعشاب والنعناع والزهور ، ويف القاعدة برائحته الخشبية. مع هذه امليزات ، ستصبح فومي رغوة تنظيف األيدي الكالسيكية ال غنى عنها اآلن. وهو متوافق مع

 البرشة بدرجة حموضة تبلغ ٥٫٥. بفضل الرغوة الكرæية ، فإنه يرتك ملمًسا حريريًا وناعáً ولطيًفا عىل الجلد. اليحتوي بارابÐ. اجتاز جميع االختبارات وفًقا لالئحة مستحرضات التجميل. التنظيف وإزالة الرغوة

."سهل وعميل. نظام الكارتريدج ال يولد البكت�يا. إنه اقتصادي أكÖ بخمس مرات من الصابون السائل عند استخدامه وفًقا لتعليáت االستخدام مع " موزع خاص

 وتقييáت سالمة املنتج من خالل (challenge) يتم إنتاج منتجاتنا وفًقا للوائح مستحرضات التجميل واملبيدات الحيوية. يتم إجراء اختبارات األمراض الجلدية وامليكروبيولوجية واختبارات الفعالية الوقائية

.Titck الخاص برشكة UTS مختربات معتمدة. يتم تسجيل جميع إخطاراتها يف نظام

املضادة للبكت�يا
رغوة تنظيف اليدين ٩٠٠ مل

 بفضل تركيبته الخاصة ، يقيض عىل ٩٩٫٩٪ من البكت�يا. يوفر تنظيًفا آمًنا وصحيًا مع ميزة االستخدام الخاضعة للرقابة. مثايل لالستخدام املكثف. إنه يوفر ثباتًا يف نفحته العليا برائحته املنعشة واأللدهيد

 واألخرض. يوفر ثباتًا يف الوسط برائحة الورد ، زنبق الوادي ، اإليلنغ. يوفر ثباتًا يف القاعدة برائحة الخشب والكومارين (الفانيليا). مع هذه امليزات ، فإن فومي رغوة تنظيف األيدي املضاد للبكت�يا أصبحت اآلن

.ال غنى عنها

 سليس( والرتيكلوسان والبارابÐ. إنه فعال( Sles متوافق مع البرشة حيث أن درجة حموضته ٥٫٥ ، ال تهيج الجلد. بفضل الرغوة الكرæية ، فإنه يرتك ملمًسا حريريًا وناعáً وممتًعا عىل الجلد. ال يحتوي عىل

 للغاية ضد البكت�يا. يوفر أعىل مستوى من الحáية ليديك. نظام الكرتريدج ال ينتج بكت�يا. إنه اقتصادي أكÖ بخمس مرات من الصابون السائل عند استخدامه وفًقا لتعليáت االستخدام مع "مع موزع خاص".

 وتقييáت سالمة املنتج من خالل (challenge) يتم إنتاج منتجاتنا وفًقا للوائح مستحرضات التجميل واملبيدات الحيوية. يتم إجراء اختبارات األمراض الجلدية وامليكروبيولوجية واختبارات الفعالية الوقائية

.مختربات معتمدة

املضادة للبكت�يا
شامبو رغوة ٩٠٠ مل

 يوفر تنظيًفا آمًنا وصحيًا مع ميزة االستخدام الخاضعة للرقابة. مثايل لالستخدام املكثف. توفر الفواكه االستوائية ثباتًا يف مقدمتها برائحتها الخرضاء. يوفر ثباتًا يف الوسط برائحة املاء والزهور البيضاء والبلسمية.

.يوفر ثباتًا يف القاعدة برائحة الكراميل واملسك األبيض الزيتي. مع هذه امليزات ، أصبح شامبو الجسم وشعر فومي رضوريًا لك اآلن

 وهو متوافق مع البرشة حيث أن درجة حموضته ٥٫٥. يرتك شعرك المًعا وحريريًا. نظام الكارتريدج ال ينتج بكت�يا. يوفر التنظيف الصحي والنظافة. يسمح بتمشيط شعرك بسهولة. æكن استخدامه بسهولة

."وعملية. إنه اقتصادي أكÖ بخمس مرات من الصابون السائل عند استخدامه وفًقا لتعليáت االستخدام "مع املوزع الخاص به

 وتقييáت سالمة املنتج من خالل (challenge) يتم إنتاج منتجاتنا وفًقا للوائح مستحرضات التجميل واملبيدات الحيوية. يتم إجراء اختبارات األمراض الجلدية وامليكروبيولوجية واختبارات الفعالية الوقائية

.Titck الخاص بـ UTS مختربات معتمدة. يتم تسجيل جميع إخطارات املنتجات يف نظام



1000 ml

 فضل هيكلها األنيق املصنوع من الكروم ، واملجموعة القابلة

 للتعديل ، æكن تركيبها بسهولة عىل جميع األحواض

 وسáكات املطبخ ، "الرخام ، الجرانيت ، الالمينيت ،

جيمستون ، األكريليك" ؛ توف� استخدام مريح
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FOMY موزع احرتايف مدمج
فومي للتنظيف الرسيع والعميل

نظام الكارتريدج الصحي

تجميع سهل
تركيب عميل

االستخدام الخاضع للرقابة

تنظيف آمن وصحي

مثايل لالستخدام املكثف

تصميم متوازن

FOMY
االحرتايف

املدمج

املوزع

موزع مدمج
الكارتريدج

 مع أصنافه الكالسيكية والحساسة ومضاد للبكت�يا

 ، فهو نظام صحي يحتوي عىل " كارتريدج " سعة

.١٠٠٠ مل èنع تلوث املنتج بالبكت�يا والف�وسات
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FOMY فومي كارتريدج االحرتايف ٩٠٠ مل
فومي للتنظيف الرسيع والعميل

ìكالسي
رغوة تنظيف اليدين ٩٠٠ مل

 بفضل تركيبته الخاصة ، فإنه يوفر تنظيًفا مثاليًا مع رغوة عالية الجودة. يوفر تنظيًفا آمًنا وصحيًا مع ميزة االستخدام الخاضعة للرقابة. مثايل لالستخدام املكثف. إنه يوفر ثباتًا يف الطبقة العليا برائحة الحمضيات

 واألوكالبتوس وإكليل الجبل ، ويف الوسط برائحة األعشاب والنعناع والزهور ، ويف القاعدة برائحته الخشبية. مع هذه امليزات ، ستصبح فومي رغوة تنظيف األيدي الكالسيكية ال غنى عنها اآلن. وهو متوافق مع

 البرشة بدرجة حموضة تبلغ ٥٫٥. بفضل الرغوة الكرæية ، فإنه يرتك ملمًسا حريريًا وناعáً ولطيًفا عىل الجلد. اليحتوي بارابÐ. اجتاز جميع االختبارات وفًقا لالئحة مستحرضات التجميل. التنظيف وإزالة الرغوة

."سهل وعميل. نظام الكارتريدج ال يولد البكت�يا. إنه اقتصادي أكÖ بخمس مرات من الصابون السائل عند استخدامه وفًقا لتعليáت االستخدام مع " موزع خاص

 وتقييáت سالمة املنتج من خالل (challenge) يتم إنتاج منتجاتنا وفًقا للوائح مستحرضات التجميل واملبيدات الحيوية. يتم إجراء اختبارات األمراض الجلدية وامليكروبيولوجية واختبارات الفعالية الوقائية

.Titck الخاص برشكة UTS مختربات معتمدة. يتم تسجيل جميع إخطاراتها يف نظام

املضادة للبكت�يا
رغوة تنظيف اليدين ٩٠٠ مل

 بفضل تركيبته الخاصة ، يقيض عىل ٩٩٫٩٪ من البكت�يا. يوفر تنظيًفا آمًنا وصحيًا مع ميزة االستخدام الخاضعة للرقابة. مثايل لالستخدام املكثف. إنه يوفر ثباتًا يف نفحته العليا برائحته املنعشة واأللدهيد

 واألخرض. يوفر ثباتًا يف الوسط برائحة الورد ، زنبق الوادي ، اإليلنغ. يوفر ثباتًا يف القاعدة برائحة الخشب والكومارين (الفانيليا). مع هذه امليزات ، فإن فومي رغوة تنظيف األيدي املضاد للبكت�يا أصبحت اآلن

.ال غنى عنها

 سليس( والرتيكلوسان والبارابÐ. إنه فعال( Sles متوافق مع البرشة حيث أن درجة حموضته ٥٫٥ ، ال تهيج الجلد. بفضل الرغوة الكرæية ، فإنه يرتك ملمًسا حريريًا وناعáً وممتًعا عىل الجلد. ال يحتوي عىل

 للغاية ضد البكت�يا. يوفر أعىل مستوى من الحáية ليديك. نظام الكرتريدج ال ينتج بكت�يا. إنه اقتصادي أكÖ بخمس مرات من الصابون السائل عند استخدامه وفًقا لتعليáت االستخدام مع "مع موزع خاص".

 وتقييáت سالمة املنتج من خالل (challenge) يتم إنتاج منتجاتنا وفًقا للوائح مستحرضات التجميل واملبيدات الحيوية. يتم إجراء اختبارات األمراض الجلدية وامليكروبيولوجية واختبارات الفعالية الوقائية

.مختربات معتمدة

برشة حساسة
رغوة لتنظيف اليدين والوجه والجسم   ١٠٠٠ مل

 برتكيبته الخاصة ، تم تطويره ككريم وفًقا الحتياجات البرشة الحساسة والجافة والصلبة. يوفر تنظيًفا آمًنا وصحيًا مع ميزة االستخدام الخاضعة للرقابة. مثايل لالستخدام املكثف. توفر الفواكه االستوائية ثباتًا يف

 مقدمتها برائحتها الخرضاء. يوفر ثباتًا يف الوسط برائحة املاء والزهور البيضاء والبلسمية. يوفر ثباتًا يف القاعدة برائحة الكراميل واملسك األبيض الزيتي. املنتج ، الذي يحتوي عىل مكونات نشطة ناعمة وصديقة

 للبرشة بشكل خاص ، مثايل لالستخدام اليومي. ينظف البرشة برفق وعمق دون تجفيفها. يعيد نعومة وأناقة برشتك. وبالتايل ، فهو يقلل من جفاف برشتك وتصلبها وسفكها املفرط عىل الجلد. مع هذه امليزات

.، ال غنى فومي رغوة تنظيف اليدين والوجه والجسم للبرشة الحساسة

 وهو متوافق مع البرشة حيث أن درجة حموضته ٥٫٥. اليحتوي عىل السلس والبارابÐ. وهو مضاد للحساسية. ال يسبب الحساسية. اجتاز جميع االختبارات وفًقا لالئحة مستحرضات التجميل. بفضل الرغوة

 .الكرæية ، فإنه يرتك ملمًسا حريريًا وناعáً وممتًعا عىل الجلد

."تنظيف الرغوة سهل وعميل مثل تنظيفها. نظام الكرتريدج ال ينتج بكت�يا. إنه اقتصادي أكÖ بخمس مرات من الصابون السائل عند استخدامه وفًقا لتعليáت االستخدام مع "موزع خاص

 وتقييáت سالمة املنتج من خالل (challenge) يتم إنتاج منتجاتنا وفًقا للوائح مستحرضات التجميل واملبيدات الحيوية. يتم إجراء اختبارات األمراض الجلدية وامليكروبيولوجية واختبارات الفعالية الوقائية

.Titck الخاص بـ UTS مختربات معتمدة. يتم تسجيل جميع إخطارات املنتجات يف نظام



12

 صابون رغوي
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 بفضل تركيبته الخاصة ، فإنه يوفر تنظيًفا مثاليًا مع رغوة عالية الجودة. يوفر تنظيًفا آمًنا وصحيًا مع ميزة االستخدام الخاضع للرقابة. مثايل لالستخدام

 املكثف. إنه يوفر ثباتًا يف الطبقة العليا برائحة الحمضيات واألوكالبتوس وإكليل الجبل ، ويف الوسط برائحة األعشاب والنعناع والزهور ، ويف القاعدة

  .برائحته الخشبية. مع هذه امليزات ، سوف تكون فومي رغوة تنظيف األيدي الكالسيكية ال غنى عنها

 وهو متوافق مع البرشة بدرجة حموضة تبلغ ٥٫٥. بفضل الرغوة الكرæية الوحيدة التي توفرها املضخة السحرية ، فإنه يرتك ملمًسا ناعáً كالحرير عىل

 الجلد. اليحتوي عىل بارابÐ. اجتاز جميع االختبارات وفًقا لالئحة مستحرضات التجميل. التنظيف وإزالة الرغوة سهل وعميل. مع مضختها الخاصة ، فهي

 اقتصادية أكÖ بخمس مرات من الصابون السائل. يتم إنتاج منتجاتنا وفًقا للوائح مستحرضات التجميل واملبيدات الحيوية. يتم إجراء اختبارات األمراض

.وتقييáت سالمة املنتج من خالل مختربات معتمدة (challenge) الجلدية وامليكروبيولوجية واختبارات الفعالية الوقائية

رغوة تنظيف اليدين ٣٠٠ مل - ٥٠٠ مل

 إنه يوفر ثباتًا يف الطبقة العليا

 برائحة الحمضيات واألوكالبتوس

 وإكليل الجبل

 ويف الوسط برائحة األعشاب 

 والنعناع والزهور

 ويف القاعدة برائحته

.الخشبية

ªكالسي

FOMY
فومي للتنظيف الرسيع والعميل

 صابون رغوي
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FOMY
فومي للتنظيف الرسيع والعميل

 صابون رغوي

 إنه يوفر ثباتًا يف نفحته العليا

 برائحته املنعشة واأللدهيد

 .واألخرض

 يوفر ثباتًا يف الوسط برائحة

الورد ، زنبق الوادي ، اإليلنغ

 يوفر ثباتًا يف القاعدة برائحة

.(الخشب والكومارين (الفانيليا

املضادة للبكت»يا

 بفضل تركيبته الخاصة ، يقيض عىل ٩٩٫٩٪ من البكت�يا. يوفر تنظيًفا آمًنا وصحيًا مع ميزة االستخدام الخاضعة للرقابة. مثايل لالستخدام املكثف. إنه يوفر

 ثباتًا يف نفحته العليا برائحته املنعشة واأللدهيد واألخرض. يوفر ثباتًا يف الوسط برائحة الورد ، زنبق الوادي ، اإليلنغ. يوفر ثباتًا يف القاعدة برائحة الخشب

.والكومارين (الفانيليا). مع هذه امليزات ، فإن فومي رغوة تنظيف األيدي املضاد للبكت�يا أصبحت اآلن ال غنى عنها

áًية الوحيدة التي توفرها املضخة السحرية ، فإنه يرتك ملمًسا ناعæمتوافق مع البرشة حيث أن درجة حموضته ٥٫٥ ، ال تهيج الجلد. بفضل الرغوة الكر 

Öية ليديك. إنها اقتصادية أكáإنه فعال للغاية ضد البكت�يا. يوفر أعىل مستوى من الح .Ðكالحرير عىل الجلد. ال يحتوي عىل سليس الرتيكلوسان والباراب 

 بخمس مرات من الصابون السائل مع "مضخة خاصة". يتم إنتاج منتجاتنا وفًقا للوائح مستحرضات التجميل واملبيدات الحيوية. يتم إجراء اختبارات

.وتقييáت سالمة املنتج من خالل مختربات معتمدة (challenge) األمراض الجلدية وامليكروبيولوجية واختبارات الفعالية الوقائية

 يتم إنتاج منتجاتنا وفًقا للوائح مستحرضات التجميل واملبيدات الحيوية. يتم إجراء اختبارات األمراض الجلدية وامليكروبيولوجية واختبارات الفعالية

.وتقييáت سالمة املنتج من خالل مختربات معتمدة (challenge) الوقائية

رغوة تنظيف اليدين ٣٠٠ مل - ٥٠٠ مل
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FOMY
فومي للتنظيف الرسيع والعميل

 صابون رغوي

 توفر الفواكه االستوائية ثباتًا يف

مقدمتها برائحتها الخرضاء

 يوفر ثباتًا يف الوسط برائحة املاء

والزهور البيضاء والبلسمية

 يوفر ثباتًا يف القاعدة برائحة

الكراميل واملسك األبيض الزيتي

برشة حساسة

 برتكيبته الخاصة ، تم تطويره ككريم وفًقا الحتياجات البرشة الحساسة والجافة والصلبة. يوفر تنظيًفا آمًنا وصحيًا مع ميزة االستخدام الخاضعة للرقابة.

 مثايل لالستخدام املكثف. توفر الفواكه االستوائية ثباتًا يف مقدمتها برائحتها الخرضاء. يوفر ثباتًا يف الوسط برائحة املاء والزهور البيضاء والبلسمية. يوفر ثباتًا

 يف القاعدة برائحة الكراميل واملسك األبيض الزيتي. املنتج ، الذي يحتوي عىل مكونات نشطة ناعمة وصديقة للبرشة بشكل خاص ، مثايل لالستخدام اليومي.

 ينظف البرشة برفق وعمق دون تجفيفها. يعيد نعومة وأناقة برشتك وæنع برشتك من الجفاف والتصلب. يقلل من التساقط املفرط عىل الجلد. مع هذه

.امليزات ، ال غنى عن فومي رغوة تنظيف اليدين والوجه والجسم للبرشة الحساسة من

 وهو متوافق مع البرشة حيث أن درجة حموضته ٥٫٥. اليحتوي عىل السلس والبارابÐ. وهو مضاد للحساسية. ال يسبب الحساسية. اجتاز جميع االختبارات

 وفًقا لالئحة مستحرضات التجميل. بفضل الرغوة الكرæية الوحيدة التي توفرها املضخة السحرية ، فإنه يرتك ملمًسا ناعáً كالحرير عىل الجلد. تنظيف

."الرغوة سهل وعميل مثل تنظيفها.  إنها اقتصادية أكÖ بخمس مرات من الصابون السائل مع "مضخة خاصة

 يتم إنتاج منتجاتنا وفًقا للوائح مستحرضات التجميل واملبيدات الحيوية. يتم إجراء اختبارات األمراض الجلدية وامليكروبيولوجية واختبارات الفعالية

.وتقييáت سالمة املنتج من خالل مختربات معتمدة (challenge) الوقائية

رغوة لتنظيف اليدين والوجه والجسم   ٣٠٠ مل-٥٠٠ مل
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FOMY
فومي للتنظيف الرسيع والعميل

 صابون رغوي

 يتم إنتاجه باستخدام املواد الخام الطبيعية. يوفر تنظيًفا آمًنا وصحيًا مع ميزة االستخدام الخاضع للرقابة. مثايل لالستخدام املكثف. يحتوي عىل مكونات

 نشطة ناعمة وصديقة للبرشة برتكيبته الخاصة. برائحته العشبية املنعشة ، يوفر ثباتًا يف رائحته العليا. يوفر ثباتًا يف الوسط برائحة الياسمÐ واليلنغ يالنغ.

.برائحته الحلوة ، يوفر ثباتًا يف املكونات السفلية. مع هذه امليزات ، ال غنى عن فومي رغوة تنظيف اليدين والوجه والجسم

ًáية الوحيدة التي توفرها املضخة السحرية ، فإنه يرتك ملمًسا حريريًا وناعæوهو متوافق مع البرشة حيث أن درجة حموضته ٥٫٥. بفضل الرغوة الكر 

 والبارابÐ واملشتقات البرتوكيáوية. اجتاز جميع االختبارات وفًقا لالئحة مستحرضات التجميل. تنظيف (Sles) وممتًعا عىل الجلد. ال تحتوي عىل سلس

."الرغوة سهل وعميل مثل تنظيفها. إنها اقتصادية أكÖ بخمس مرات من الصابون السائل مع "مضخة خاصة

 يتم إنتاج منتجاتنا وفًقا للوائح مستحرضات التجميل واملبيدات الحيوية. يتم إجراء اختبارات األمراض الجلدية وامليكروبيولوجية واختبارات الفعالية الوقائية

(challenge) ت سالمة املنتج من خالل مختربات معتمدةáوتقيي.

رغوة لتنظيف اليدين والوجه والجسم   ٣٠٠ مل- ٥٠٠ مل

Ðنحك ثباتاً برائحة الياسمæ 

واإليلنغ يف الوسط

 æنحك الثبات برائحته

العشبية املنعشة يف مقدمته

 ويوفر الثبات برائحته

الحلوة يف النوتة السفلية

طبيعي



الحجم االقتصادي

FOMY
صابون رغوي

الحجم االقتصادي ١٨٠٠ مل

.´أل عبوة ٣٠٠ مل ٦ مرات

.´أل عبوة ٥٠٠ مل ٣٫٥ مرات

تعبئة سهلة

تنظيف آمن وصحي

مثايل لالستخدامات الطويلة
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FOMY
فومي للتنظيف الرسيع والعميل

 صابون رغوي

 توفر فومي رغوة التنظيف تنظيًفا آمًنا وصحيًا للبرشة الكالسيكية والحساسة واألصناف الطبيعية
 واملضادة للبكت�يا. الحجم االقتصادي ١٨٠٠ مل يوفر لك استخدامات طويلة. æأل املستخدم عبوة ٣٠٠
 مل ٦ مرات. وæأل عبوة ٥٠٠ مل ٣٫٥ مرات. من السهل جًدا ملء زجاجة االستخدام ذات "الفم الضيق

."الخاص
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عبوات الحجم االقتصادي ١٨٠٠ مل

FOMY
فومي للتنظيف الرسيع والعميل

 صابون رغوي

ìكالسي
 رغوة تنظيف اليدين ١٨٠٠ مل

 بفضل تركيبته الخاصة ، فإنه يوفر تنظيًفا مثاليًا مع رغوة عالية الجودة. مثايل لالستخدام املكثف. إنه يوفر ثباتًا يف الطبقة العليا برائحة الحمضيات واألوكالبتوس وإكليل الجبل ، ويف الوسط برائحة األعشاب

 والنعناع والزهور، ويف القاعدة برائحته الخشبية. مع هذه امليزات ، سوف تكون فومي رغوة تنظيف األيدي الكالسيكية ال غنى عنها.  وهو متوافق مع البرشة حيث أن درجة حموضته ٥٫٥. بفضل الرغوة

 الكرæية ، فإنه يرتك ملمًسا حريريًا وناعáً ولطيًفا عىل الجلد. اليحتوي عىل بارابÐ. اجتاز جميع االختبارات وفًقا لالئحة مستحرضات التجميل. التنظيف وإزالة الرغوة سهل وعميل. يسهل ملئه بـ "فمه الخاص

."الضيق

 وتقييáت سالمة املنتج من خالل (challenge) يتم إنتاج منتجاتنا وفًقا للوائح مستحرضات التجميل واملبيدات الحيوية. يتم إجراء اختبارات األمراض الجلدية وامليكروبيولوجية واختبارات الفعالية الوقائية

.مختربات معتمدة

املضادة للبكت�يا
 رغوة تنظيف اليدين ١٨٠٠ مل

 بفضل تركيبته الخاصة ، يقيض عىل ٩٩٫٩٪ من البكت�يا. يوفر تنظيًفا آمًنا وصحيًا. مثايل لالستخدام املكثف. . إنه يوفر ثباتًا يف نفحته العليا برائحته املنعشة واأللدهيد واألخرض. يوفر ثباتًا يف الوسط برائحة الورد

.، زنبق الوادي واليلنغ يالنغ. يوفر ثباتًا يف القاعدة برائحة الخشب والكومارين (الفانيليا). ). مع هذه امليزات ، فإن فومي رغوة تنظيف األيدي املضاد للبكت�يا أصبحت اآلن ال غنى عنها

 والرتيكلوسان والبارابÐ. إنه فعال (Sles) متوافق مع البرشة حيث أن درجة حموضته ٥٫٥ ، ال تهيج الجلد. بفضل الرغوة الكرæية ، فإنه يرتك ملمًسا حريريًا وناعáً ولطيًفا عىل الجلد. ال يحتوي عىل  سلس

."للغاية ضد البكت�يا. يوفر أعىل مستوى من الحáية ليديك. يسهل ملئه بـ "فمه الخاص الضيق

 وتقييáت سالمة املنتج من خالل (challenge) يتم إنتاج منتجاتنا وفًقا للوائح مستحرضات التجميل واملبيدات الحيوية. يتم إجراء اختبارات األمراض الجلدية وامليكروبيولوجية واختبارات الفعالية الوقائية

.مختربات معتمدة

برشة حساسة
 رغوة لتنظيف اليدين والوجه والجسم   ١٨٠٠ مل

 برتكيبته الخاصة ، تم تطويره ككريم وفًقا الحتياجات البرشة الحساسة والجافة والصلبة. يوفر تنظيًفا آمًنا وصحيًا. مثايل لالستخدام املكثف. . توفر الفواكه االستوائية ثباتًا يف مقدمتها برائحتها الخرضاء. يوفر ثباتًا

 يف الوسط برائحة املاء والزهور البيضاء والبلسمية. يوفر ثباتًا يف القاعدة برائحة الكراميل واملسك األبيض الزيتي. . املنتج ، الذي يحتوي عىل مكونات نشطة ناعمة وصديقة للبرشة بشكل خاص ، مثايل

 لالستخدام اليومي. . ينظف البرشة برفق وعمق دون تجفيفها. يعيد نعومة وأناقة برشتك. يقلل من جفاف برشتك وتصلبها وسفكها املفرط عىل الجلد. مع هذه امليزات ، ال غنى عن فومي رغوة تنظيف اليدين

 والوجه والجسم للبرشة الحساسة. وهو متوافق مع البرشة حيث أن درجة حموضته ٥٫٥. اليحتوي عىل السلس والبارابÐ. وهو مضاد للحساسية. ال يسبب الحساسية. اجتاز جميع االختبارات وفًقا لالئحة

 مستحرضات التجميل. بفضل الرغوة الكرæية ، فإنه يرتك ملمًسا حريريًا وناعáً وممتًعا عىل الجلد. تنظيف الرغوة سهل وعميل مثل تنظيفها. يسهل ملئه بـ "فمه الخاص الضيق".يتم إنتاج منتجاتنا وفًقا للوائح

.وتقييáت سالمة املنتج من خالل مختربات معتمدة (challenge) مستحرضات التجميل واملبيدات الحيوية. يتم إجراء اختبارات األمراض الجلدية وامليكروبيولوجية واختبارات الفعالية الوقائية

 طبيعي
 رغوة لتنظيف اليدين والوجه والجسم   ١٨٠٠ مل

 يتم إنتاجه باستخدام املواد الخام الطبيعية. يوفر تنظيًفا آمًنا وصحيًا. مثايل لالستخدام املكثف. يحتوي عىل مكونات نشطة ناعمة وصديقة للبرشة برتكيبته الخاصة. برائحته العشبية املنعشة ، يوفر ثباتًا يف

.رائحته العليا. يوفر ثباتًا يف الوسط برائحة الياسمÐ واليلنغ يالنغ. برائحته الحلوة ، يوفر ثباتًا يف املكونات السفلية. مع هذه امليزات ، ال غنى عن فومي رغوة تنظيف اليدين والوجه والجسم

 والبارابÐ (Sles) وهو متوافق مع البرشة حيث أن درجة حموضته ٥٫٥. بفضل الرغوة الكرæية الوحيدة التي توفرها املضخة السحرية ، فإنه يرتك ملمًسا حريريًا وناعáً وممتًعا عىل الجلد. ال تحتوي عىل السلس

 واملشتقات البرتوكيáوية. اجتاز جميع االختبارات وفًقا لالئحة مستحرضات التجميل. تنظيف الرغوة سهل وعميل مثل تنظيفها. يسهل ملئه بـ "فمه الخاص الضيق". يتم إنتاج منتجاتنا وفًقا للوائح مستحرضات

.وتقييáت سالمة املنتج من خالل مختربات معتمدة (challenge) التجميل واملبيدات الحيوية. يتم إجراء اختبارات األمراض الجلدية وامليكروبيولوجية واختبارات الفعالية الوقائية
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مطهر كحويل -الخايل من الكحول
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Ðيقيض عىل ٩٩٫٩٪ من البكت�يا والفطريات. بفضل بروفيتام B٥ واأللوف�ا ، ال يجفف برشتك. توفر الفواكه االستوائية ثباتًا يف املكونات العليا برائحتها 

 الخرضاء ، ويف الوسط برائحة الياسمÐ والزهور والخوخ، ويف الجزء السفيل برائحتها الحلوة. مع هذه امليزات ، "مطهر اليدين الرغوي الخايل من الكحول"

 ال غنى عنه بالنسبة لك. برتكيبته الخالية من الكحول ، فإنه يوفر حáية فعالة دون أي انخفاض يف فعاليته ، وذلك بفضل املكونات النشطة فيه. لديها

.ترخيص منتج مبيد بيولوجي من وزارة الصحة  تابعة لجمهورية تركيا. يوفر العمل الرسيع أقىص قدر من الحáية. ال حاجة للشطف

مطهر (غ» كحول) 

FOMY
فومي للتنظيف الرسيع والعميل

 مطهر

رغوة مطهرة لليدين   ٥٠٠ مل- ٣٠٠ مل



 يقيض عىل ٩٩٫٩٪ من الف�وسات والبكت�يا والفطريات. بفضل تركيبته الخاصة ، ال يسبب جفاف أو تهيج الجلد. إنها توفر ثباتًا يف املكونات العليا برائحة

 األلدهيد والخزامى وإكليل الجبل واألخرض ، ويف الوسط برائحة الياسمÐ وحبوب التونكا والورد والبنفسج ، ويف القاعدة برائحة البلسميك واملسك والحلو.

.والفانيليا والصنوبر

 مع هذه امليزات ، " فومي مطهر كحول لليدين" ال غنى عنه بالنسبة لك. لديها ترخيص منتج مبيد بيولوجي من وزارة الصحة يف جمهورية تركيا. يوفر

 .العمل الرسيع أقىص قدر من الحáية

مطهر (كحويل) 
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FOMY
فومي للتنظيف الرسيع والعميل

 مطهر

مطهر كحويل لليدين والجلد ٠١٠٠ مل

FOMY
مطهر

زجاجة استخدام ١٠٠٠ مل

مطهرات األقدام بأنواعها

(Keoks) مناسبة لالستخدام الجهاز

سهل اإلستخدام

مناسب لالستخدام اليدوي

مطهر آمن وصحي وقائم عىل الكحول

مناسبة لجهاز االستخدام الكوع

مناسبة الستخدام رذاذ الزناد



22

تنظيف بشكل عام
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 بفضل تركيبته الخاصة ، فإنه ينظف بسهولة الزيوت الصعبة عىل أطباقك. برائحته املنعشة واألخرض
Ðوالجريب فروت والحلو والربتقال ، فإنه يوفر ثباتًا يف رائحته العليا ، ونوته الوسطى برائحة الياسم 

 والزهور والخوخ ورائحته الحلوة يف رائحته األساسية. مع هذه امليزات ، أصبح " با	 منظف األطباق " اآلن
."ال غنى عنه بالنسبة لك. يعطي الراحة "برائحة فريدة

أصفر
منظف  الصحون اليدوية ١٠٠٠ مل

 بفضل تركيبته الخاصة ، فإنه ينظف بسهولة الزيوت الصعبة عىل أطباقك. برائحته املنعشة واألخرض والجريب فروت والحلو والربتقال ، فإنه يوفر ثباتًا

 يف رائحته العليا ، ورائحته الوسطى برائحة الياسمÐ والزهور والخوخ ، ورائحته الحلوة يف مكوناته األساسية. يعطي الراحة "برائحة فريدة". "منظف

.أطباق با	" ال غنى عنه اآلن بالنسبة لك

أخرض
منظف  الصحون اليدوية ١٠٠٠ مل

 بفضل تركيبته الخاصة ، فإنه ينظف بسهولة الزيوت الصعبة عىل أطباقك. برائحته املنعشة واألخرض والجريب فروت والحلو والربتقال ، فإنه يوفر ثباتًا

 يف رائحته العليا ، ورائحته الوسطى برائحة الياسمÐ والزهور والخوخ ، ورائحته الحلوة يف مكوناته األساسية. يعطي الراحة "برائحة فريدة". "منظف

.أطباق با	" ال غنى عنه اآلن بالنسبة لك

 با	 منظف األطباق " ، الذي يحتوي عىل مكونات فعالة ناعمة وصديقة للبرشة ، يحمي "
 نعومة البرشة. يف الوقت نفسه ، ال يتسبب يف تلف أيدي املنتجات املáثلة. يعيد النعومة

.واألناقة التي فقدها الجلد

با  للتنظيف العام
با	 للتنظيف الكامل

مسحوق الغسيل

لغسالة األطباق
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 بفضل تركيبته الخاصة ، فإنه يوفر تنظيًفا المًعا مثاليًا æكن مالحظته عىل األسطح الزجاجية والالمعة. يوفر ثباتًا يف املكونات العليا برائحته العطرية املنعشة من الجريب

 فروت والليمون والصنوبر والرائحة املائية والطحالب يف الطبقة الوسطى ورائحة العنرب وخشب الصندل يف النفحات األساسية. مع هذه امليزات ، أصبح " با	 منظف

."الزجاج " اآلن ال غنى عنه بالنسبة لك. يعطي الراحة "برائحة فريدة

 منظف الزجاج با	 هو منظف عام æكنك استخدامه بأمان يف: عىل جميع زجاج النوافذ واألبواب الزجاجية والواجهات ومرايا الحáم وكابينة االستحáم والبالط

والبورسلÐ والس�اميك واألسطح الزجاجية لألجهزة املنزلية مثل الثالجات واألفران وأجهزة امليكروويف ، عىل الزجاج واألسطح الالمعة مثل مرايا السيارات والنوافذ

(.ال تستخدمه مع أجهزة تلفزيون البالزما وشاشات الكريستال السائل)

رغوة –رذاذ

منظف الزجاج

O
N

O
FF

رغوة –رذاذ

رأس مع رذاذ الزناد

.للتنشيط ”ON " اضبطه عىل وضع

.استخدم رذاذ الزناد مع القطعة املوجودة يف النهاية للحصول عىل رغوة

.للحصول عىل الرذاذ ، قم بإزالة الجزء املوجود يف رأس رذاذ الزناد

.رش ٢٠-٢٥ سم من السطح املراد تنظيفه وإبقائه منتصبا

.انتظر قليالً من أجل التنظيف الفعال والنظافة

با  للتنظيف العام
با	 للتنظيف الكامل

منظف

الزجاج
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 منظف االسطح

O
N

O
FF

رغوة –رذاذ

مع متعدد االغراض

رأس مع رذاذ الزناد

.للتنشيط ”ON " اضبطه عىل وضع

.استخدم رذاذ الزناد مع القطعة املوجودة يف النهاية للحصول عىل رغوة

.للحصول عىل الرذاذ ، قم بإزالة الجزء املوجود يف رأس رذاذ الزناد

.رش ٢٠-٢٥ سم من السطح املراد تنظيفه وإبقائه منتصبا

.انتظر قليالً من أجل التنظيف الفعال والنظافة

با  للتنظيف العام
با	 للتنظيف الكامل

مع متعدد االغراض

االسطح

منظف
 بفضل تركيبته الخاصة ورائحته الساحرة ، فإنه يوفر تنظيًفا فعاًال لجميع األسطح الصلبة مثل "املطبخ والحáم والزجاج واألبواب والنافذة وداخل وخارج املركبات". توفر

 رائحة األلدهيدك ، الحمضيات ، املنعشة ، العشبية ، الخرضاء ، الالفندر ثباتًا يف رائحتها العليا. يوفر ثباتًا يف الوسط برائحة األناناس والزهور البيضاء وزهرة بخور مريم

 وفول التونكا. يوفر ثباتًا يف مكوناته األساسية برائحة الصابون والفانيليا والعنرب والصنوبر ورائحة التفاريق.  مع هذه امليزات ، أصبح " با	 منظف األسطح متعدد األغراض

."" اآلن ال غنى عنه بالنسبة لك. يعطي املرطبات "برائحة فريدة

 وبهذه الطريقة ، ال يكون له تأث� مدمر وبهت ألوان عىل العنارص التي يتم تنظيفها واألسطح املستخدمة. إنه منظف قوي. يذوب ويزيل األوساخ العالقة يف ألياف

.السجاد واملقاعد. æكن استخدامه لتنظيف املطبخ والحáم والزجاج واألبواب والنافذة والسيارة (يف الداخل والخارج) وعىل جميع األسطح الصلبة



O
N

O
FF
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منظف األسطح
رأس مع رذاذ الزناد

.للتنشيط ”ON " اضبطه عىل وضع

.استخدم رذاذ الزناد مع القطعة املوجودة يف النهاية للحصول عىل رغوة

.للحصول عىل الرذاذ ، قم بإزالة الجزء املوجود يف رأس رذاذ الزناد

.رش ٢٠-٢٥ سم من السطح املراد تنظيفه وإبقائه منتصبا

.انتظر قليالً من أجل التنظيف الفعال والنظافة

رغوة –رذاذ

مركزة

با  للتنظيف العام
با	 للتنظيف الكامل

مركزة

األسطح

منظف
 بفضل تركيبته الخاصة ، فإنه يوفر التنظيف والنظافة عىل األسطح. ال يرض البرشة حيث يستخدم بالتمييع. ينظف األوساخ والبقع. توفر رائحة األلدهيدك ، الحمضيات ،

 املنعشة ، العشبية ، الخرضاء ، الالفندر ثباتًا يف رائحتها العليا. يوفر ثباتًا يف الوسط برائحة األناناس والزهور البيضاء وزهرة بخور مريم وفول التونكا. يوفر ثباتًا يف مكوناته

.األساسية برائحة الصابون والفانيليا والعنرب والصنوبر ورائحة تيفاريك

."مع هذه امليزات ، " با	 منظف مركّز لألسطح " أصبح اآلن ال غنى عنه بالنسبة لك. يعطي الراحة "برائحة فريدة

 æكنك استخدام " با	 منظف مركز لألسطح " للباركيه والس�اميك والرخام والسجاد واألقمشة والخشب والبالستيك والزجاج والجلود واألملنيوم واملطبخ والحáم

.واملرحاض داخل وخارج السيارة

 شكل االستعáل: كمية الرتكيز املراد إضافتها هي كá ييل. نصف غطاء للتنظيف الخفيف والزجاج. ١ غطاء مع غطاء زجاجة الحجم االقتصادي لألسطح املتسخة. ملسح

.األرضيات باملمسحة واملمسحة ، ضع نصف غطاء من املاء يف دلو سعة ٥ لرتات
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املهنيون
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 املضادة للبكت�يا
رغوة تنظيف اليدين ٥ لرت

 بفضــل تركيبتــه الخاصــة بســعة ٥ لــرت لالســتخدام املكثــف ، فإنــه يقيض عــىل ٩٩٫٩٪ من البكت�يا. التنظيــف اآلمن والصحي مثايل لالســتخدام املكثــف. إنه يوفر ثباتـًـا يف الطبقة العليا

 برائحتــه املنعشــة ، األلدهيديــة ، الخــرضاء ، يف الوســط برائحــة الــورد ، زنبــق الــوادي ، اإليلنــغ ، ويف القاعــدة برائحتــه الخشــبية ، رائحــة الكوماريــن (الفانيليــا). مــع هــذه امليــزات ،

تبلــغ ٥٫٥. ال أن درجــة حموضتــه  البــرشة حيــث  لــك. وهــو متوافــق مــع  بالنســبة  اآلن  " ال غنــى عنهــا  للبكت�يــا  املضــادة  األيــدي  تنظيــف   "فومــي رغــوة 

 تهيــج. بفضــل الرغــوة الكرæيــة ، يــرتك ملمًســا ناعــáً كالحريــر عــىل الجلــد. ال يحتــوي عــىل ســلس و الرتيكلوســان والبارابــÐ. إنــه فعــال للغايــة ضــد البكت�يــا. يوفــر أقــىص حáيــة

.ليديك

Hızlı ve pratik temizlik için Fomy.

 شامبو السيارة ٥ لرت - ١٠ لرت - ٢٠ لرت
 5 لرت - 10 لرت - 20 لرت لالستخدام املكثف. بفضل الرغوة النشطة يف محتواها ، فإنه يزيل بسهولة األوساخ الصعبة يف تنظيف األوساخ الثقيلة وبقايا الزيت عىل أسطح

 السيارة وغطاء املحرك واملصدات. يتم استخدامه بدون فرش للتنظيف الخارجي لألوساخ والبقع الثقيلة عىل جميع أنواع املركبات. ال يحتوي عىل مواد كيميائية تلحق الرضر
.بطالء ورنيش السيارات. يوفر العمل والوقت. إنه عديم الرائحة

  شكل اإلستخدام: - ضع لرتًا واحًدا من " فومي شامبو الرغوي للسيارة" يف خزان ماكينة غسيل السيارات بالضغط سعة 60 لرتًا. - ضع 1.5 لرت من " فومي شامبو
 الرغوي للسيارة" يف خزان ماكينة غسيل السيارات بالضغط سعة 90 لرتًا. - رش الشامبو املمزوج باملاء املضغوط عىل كامل سطح السيارة بواسطة مسدس. - نظف الرغوة

.واألوساخ عىل السيارة øسدس ماء مضغوط. - جفف السيارة الالمعة بقطعة قáش ناعمة

 أنظمة كارتريدج صحية بنسبة ١٠٠٪ ، ١٠٠٠ و ٩٠٠ مل (زجاجة تعبئة اقتصادية) ١٨٠٠ مل ، وزجاجة SEBAT KIMYA منذ إنشائها يف عام ٢٠٠٠ ، تقدم

 لالستخدام اليومي ٥٠٠ مل و ٣٠٠ مل يف مجال الصابون الرغوي بعالمة تجارية فومي . يف الوقت نفسه ، تواصل إنتاجها بـ " فومي صابون رغوي مضاد

.للبكت�يا " ٥ لرت ، " فومي شامبو رغوي للسيارة " ٥ لرت - ١٠ لرت - ٢٠ لرت من املنتجات االحرتافية لالستخدام املكثف

FOMY
فومي للتنظيف الرسيع والعميل

املهنيون ٥ لرت - ١٠ لرت - ٢٠ لرت
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 أخرض
 منظف  الصحون اليدوية ٥ لرت  ١٠- لرت - ٢٠ لرت

 لالستخدام املكثف 5 لرت - 10 لرت - 20 لرت بفضل تركيبته الخاصة ، فإنه ينظف بسهولة الزيوت الصلبة عىل أطباقك. إنه يوفر ثباتًا يف مقدمته برائحة منعشة ، خرضاء ، جريب فروت ، حلوة ، برتقالية. يوفر ثباتًا يف الوسط برائحة
.الياسمÐ والزهور والخوخ. يوفر ثباتًا يف الروائح السفلية برائحته الحلوة. يعطي الراحة "برائحة فريدة". مع هذه امليزات ، أصبح " با	 منظف األطباق " اآلن ال غنى عنه بالنسبة لك

متعدد األغراض
منظف األسطح

 لرت - 10 لرت - 20 لرت لالستخدام املكثف بفضل تركيبته الخاصة ورائحته الساحرة ، فإنه يوفر تنظيًفا فعاًال لجميع األسطح الصلبة مثل "املطبخ والحáم والزجاج واألبواب والنافذة والداخلية والخارجية للسيارة". إنه يوفر ثباتًا يف رائحته 
.العليا برائحة األلدهيد والحمضيات والطازجة والعشبية واألخرض والخزامى. يوفر ثباتًا يف الوسط برائحة األناناس والزهور البيضاء وزهرة بخور مريم وفول التونكا

."يوفر ثباتًا يف مكوناته األساسية برائحة الصابون والفانيليا والعنرب والصنوبر ورائحة تيفاريك. مع هذه امليزات ، أصبح " با	 منظف األسطح متعدد األغراض " اآلن ال غنى عنه بالنسبة لك. يعطي املرطبات "برائحة فريدة

منظف الزجاج
 5 لرت - 10 لرت - 20 لرت لالستخدام املكثف بفضل تركيبته الخاصة ، فإنه يوفر تنظيًفا المًعا ممتاًزا عىل األسطح الزجاجية والالمعة. إنه يوفر ثباتًا يف مكوناته العليا برائحته العطرية املنعشة من الجريب فروت والليمون. ويوفر ثباتًا يف

."الوسط برائحة الصنوبر واملاء والطحالب ، ويف القاعدة برائحة العنرب وخشب الصندل. مع هذه امليزات ، أصبح " با	 منظف الزجاج " اآلن ال غنى عنه بالنسبة لك. يعطي الراحة "برائحة فريدة

أصفر
منظف  الصحون اليدوية   ٥ لرت  ١٠- لرت - ٢٠ لرت

 لالستخدام املكثف 5 لرت - 10 لرت - 20 لرت بفضل تركيبته الخاصة ، فإنه ينظف بسهولة الزيوت الصلبة عىل أطباقك. إنه يوفر ثباتًا يف مقدمته برائحة منعشة ، خرضاء ، جريب فروت ، حلوة ، برتقالية. يوفر ثباتًا يف الوسط برائحة
.الياسمÐ والزهور والخوخ. يوفر ثباتًا يف الروائح السفلية برائحته الحلوة. يعطي الراحة "برائحة فريدة". مع هذه امليزات ، أصبح " با	 منظف األطباق " اآلن ال غنى عنه بالنسبة لك

فومي للتنظيف الرسيع والعميل
املهنيون ٥ لرت - ١٠ لرت - ٢٠ لرت
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مركزة
منظف األسطح

 5 لرت - 10 لرت - 20 لرت لالستخدام املكثف بفضل تركيبته الخاصة ، فإنه يوفر النظافة والنظافة عىل األسطح. ال يرض البرشة حيث يستخدم بالتمييع. ينظف األوساخ والبقع. توفر رائحة األلدهيدك ، الحمضيات ، املنعشة ، العشبية
 ، الخرضاء ، الالفندر ثباتًا يف رائحتها العليا. ويوفر ثباتًا يف الوسط برائحة األناناس ، والزهور البيضاء ، وزهرة بخور مريم ، وفول التونكا ، والقاعدة مع رائحة الصابون ، والفانيليا ، والعنرب ، والصنوبر ، والتيفاريك. مع هذه امليزات ، " با	

."منظف املركّز لألسطح " أصبح اآلن ال غنى عنه بالنسبة لك. يعطي الراحة "برائحة فريدة

صناعي
دواء تنظيف لجالية الصحون

 لالستخدام املكثف ، ٥ لرت - ١٠ لرت - ٢٠ لرت " با	 سائل غسيل األطباق الصناعي " مثايل لجميع االستخدامات التي تتطلب عدم وجود رائحة. إنه عامل الغسيل الرئييس املستخدم مع مضخات الجرعات األوتوماتيكية يف غساالت األطباق الصناعية. إنه فعال يف كل عرس املاء. ينظف بقايا الطعام واألوساخ عىل األطباق. يزيل

 .الروائح الكريهة. مع هذه امليزات ، أصبح اآلن " با	 دواء تنظيف لغسالة الصحون الصناعي " ال غنى عنه بالنسبة لك

.مالحظة: ال ينصح باستخدامه لغسل األطباق باليد. ال تستخدمه مع املواد املطلية بالفضة واألملنيوم

صناعي
ملمع غسالة الصحون

 لالستخدام املكثف ، أصبح اآلن ال غنى عن ٥ لرت - ١٠ لرت - ٢٠ لرت " با	 ملمع األطباق الصناعية " لجميع االستخدامات التي ال تكون الرائحة مرغوبة فيها. إنه عامل شطف سائل مساعد يستخدم مع مضخات الجرعات األوتوماتيكية يف غساالت األطباق. يتم استخدامه مع منظف الغسيل الرئييس. إنه فعال يف كل عرس

.املاء. يضمن تجفيف األطباق التي تم تنظيفها بدون بقع. وتألق. يعطي نتائج مثالية حتى يف أعىل درجات الحرارة. إنه خايل من العطور وال يرتك أي رائحة. يتم استخدامه مع مضخة الجرعات األوتوماتيكية

.مالحظة: يجب تجنب االستخدام اليدوي. ال ينصح بغسل األطباق باليد. احم من الشمس والضوء

ENDÜSTRİYEL
BULAŞIK MAKİNESİ
DETERJANI

KULLANIM ALANLARI: -Endüstriyel bulaşık makinelerinde dozaj pompaları ile kullanılan ana yıkama maddesidir -Her su  
sertliğinde etkilidir -Bulaşıklar üzerindeki yemek artıklarını ve kirleri temizler, ağır kokuları giderir.
KULLANIM TALİMATI: -Otomatik dozaj pompası ile kullanılır -Elde bulaşık yıkamada kullanılması tavsiye edilmez -Gümüş ve 
alüminyum kaplı malzemeler üzerinde kullanmayınız. 
ÜRÜN BİLEŞİMİ: Polifosfat %5-15, Sodyum hipoklorit < %5, Kümensülfonat < %5, Potasyum hidroksit < %5, Metasilikat < 
%5 içerir. • Güneş ve sıcaktan koruyunuz. 

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE: • Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.• El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde 
kullanmayınız.       • Çocuklardan ve gıda maddelerinden uzakta tutunuz.• Göz ve cilt için tahriş edicidir.  Temas halinde bol 
suyla yıkayınız ve doktora başvurunuz.• Kesinlikle içmeyiniz, içilmesi durumunda derhal doktora başvurunuz.• Zehirlenme 
durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’in 114 nolu telefonunu arayınız. UYARI: Ciddi yanıklara neden olur.

KULLANIM MİKTARLARI
SU SERTLİĞİ ÖNERİLEN DOZAJ (g/l)

Yumuşak su (10° dH ve altı) - 2-3 Orta sert su (10 - 15° dH) - 3-4 Sert su (15° dH ve üzeri) - 4-5

Üretici Firma ve İçerik Veri Belgesinin Temin Edilebileceği Adres ve Telefon:
SEBAT KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Yakuplu Mah. Dereboyu Cad. No: 17 İç Kapı No:1 Beylikdüzü / İstanbul
Tel: +90 212 855 51 00    e-mail: info@fomy.com.tr     www.fomy.com.tr 5 LÜRETİM / SON KULLANMA TARİHİ VE ŞARJ NUMARASI: 
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Tel: +90 212 855 51 00    e-mail: info@fomy.com.tr     www.fomy.com.tr 10 LÜRETİM / SON KULLANMA TARİHİ VE ŞARJ NUMARASI: 
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DETERJANI

20 L
Üretici Firma ve İçerik Veri Belgesinin Temin Edilebileceği Adres ve Telefon:
SEBAT KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Yakuplu Mah. Dereboyu Cad. No: 17 İç Kapı No:1 Beylikdüzü / İstanbul
Tel: +90 212 855 51 00    e-mail: info@fomy.com.tr     www.fomy.com.tr

ÜRETİM / SON KULLANMA TARİHİ VE ŞARJ NUMARASI: 

KULLANIM ALANLARI: -Endüstriyel bulaşık makinelerinde dozaj pompaları ile kullanılan ana yıkama maddesidir -Her su  sertliğinde 
etkilidir -Bulaşıklar üzerindeki yemek artıklarını ve kirleri temizler, ağır kokuları giderir.
KULLANIM TALİMATI: -Otomatik dozaj pompası ile kullanılır -Elde bulaşık yıkamada kullanılması tavsiye edilmez -Gümüş ve alüminyum 
kaplı malzemeler üzerinde kullanmayınız. 
ÜRÜN BİLEŞİMİ: Polifosfat %5-15, Sodyum hipoklorit < %5, Kümensülfonat < %5, Potasyum hidroksit < %5, Metasilikat < %5 içerir. • 
Güneş ve sıcaktan koruyunuz. 

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE: • Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.• El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.       • 
Çocuklardan ve gıda maddelerinden uzakta tutunuz.• Göz ve cilt için tahriş edicidir.  Temas halinde bol suyla yıkayınız ve doktora 
başvurunuz.• Kesinlikle içmeyiniz, içilmesi durumunda derhal doktora başvurunuz.• Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi 
(UZEM)’in 114 nolu telefonunu arayınız. UYARI: Ciddi yanıklara neden olur.

KULLANIM MİKTARLARI
SU SERTLİĞİ ÖNERİLEN DOZAJ (g/l)

Yumuşak su (10° dH ve altı) - 2-3 Orta sert su (10 - 15° dH) - 3-4 Sert su (15° dH ve üzeri) - 4-5

ENDÜSTRİYEL
BULAŞIK MAKİNESİ
PARLATICISI

KULLANIM ALANLARI: -Bulaşık makinelerinde otomatik dozaj pompaları ile kullanılan likit yardımcı durulama 
maddesidir. -Ana yıkama deterjanı ile birlikte kullanılır ve her su sertliğinde etkilidir -Temizlenmiş bulaşıkların lekesiz 
bir şekilde kurumasını sağlar ve parlatır -En yüksek sıcaklıklarda bile ideal sonuç verir -Parfümsüzdür, koku bırakmaz.
KULLANIM TALİMATI: -Otomatik dozaj pompası ile kullanılır -Elle kullanımından kaçınmalıdır -Elde bulaşık yıkamada 
kullanılması tavsiye edilmez -Güneş ve ışıktan koruyunuz.
ÜRÜN BİLEŞİMİ: Kümensülfonat %5-15, Noniyonik aktif madde %5-15, Sitrik asit < %5, Çözücü < %5 içerir.

KULLANIM MİKTARLARI
SU SERTLİĞİ ÖNERİLEN DOZAJ (g/l)

Yumuşak su (10° dH ve altı) - 0,5-0,75 Orta sert su (10 - 15° dH) - 1 Sert su (15° dH ve üzeri) - 1,50

Üretici Firma ve İçerik Veri Belgesinin Temin Edilebileceği Adres ve Telefon:
SEBAT KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Yakuplu Mah. Dereboyu Cad. No: 17 İç Kapı No:1 Beylikdüzü / İstanbul
Tel: +90 212 855 51 00    e-mail: info@fomy.com.tr     www.fomy.com.tr 10 LÜRETİM / SON KULLANMA TARİHİ VE ŞARJ NUMARASI: 

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE: -Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz -El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde 
kullanmayınız -Çocuklardan ve gıda maddelerinden uzakta tutunuz -Göz ve cilt için tahriş edicidir. Temas halinde bol 
suyla yıkayınız ve doktora başvurunuz -Kesinlikle içmeyiniz, içilmesi durumunda derhal doktora başvurunuz 
-Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’in 114 nolu telefonunu arayınız. UYARI : Gözleri ve 
cildi tahriş edicidir.

ENDÜSTRİYEL
BULAŞIK MAKİNESİ
PARLATICISI
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Güneş ve sıcaktan koruyunuz. 
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TÜKETİCİNİN DİKKATİNE: -Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz -El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız 
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başvurunuz -Kesinlikle içmeyiniz, içilmesi durumunda derhal doktora başvurunuz -Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi 
(UZEM)’in 114 nolu telefonunu arayınız. UYARI : Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
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-Ana yıkama deterjanı ile birlikte kullanılır ve her su sertliğinde etkilidir -Temizlenmiş bulaşıkların lekesiz bir şekilde 
kurumasını sağlar ve parlatır -En yüksek sıcaklıklarda bile ideal sonuç verir -Parfümsüzdür, koku bırakmaz.
KULLANIM TALİMATI: -Otomatik dozaj pompası ile kullanılır -Elle kullanımından kaçınmalıdır -Elde bulaşık yıkamada 
kullanılması tavsiye edilmez -Güneş ve ışıktan koruyunuz.
ÜRÜN BİLEŞİMİ: Kümensülfonat %5-15, Noniyonik aktif madde %5-15, Sitrik asit < %5, Çözücü < %5 içerir.
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SEBAT KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Yakuplu Mah. Dereboyu Cad. No: 17 İç Kapı No:1 Beylikdüzü / İstanbul
Tel: +90 212 855 51 00    e-mail: info@fomy.com.tr     www.fomy.com.tr 5 LÜRETİM / SON KULLANMA TARİHİ VE ŞARJ NUMARASI: 
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التفاصيل التقنية
موزعات

كارتريدج

يوغر نوباص

علبة  مل١٠٠٠

يف علبة ١٠ قطع

 كرتون٧٠ 

٧٠٠ قطعة

أبيض

أسود

رمادي

الكروم

اللون نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة

٣ كجم-٣,٥كجم

الوزن الصايف -اإلجáيل

٠,٠٣١٨٧٥

م٣

8697426797458
8697426797854
8697426797472
8697426797465

كود املنتجالرمز الرشيطي

M012
M009
M001
M013

علبة  مل١٠٠٠

يف علبة ١٢ قطعة

كرتون  ٦٠

قطعة ٧٢٠

ìكالسي

برشة حساسة

املضادة للبكت�يا

صناعة

طبق اليد

نوع نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة

١٢ كجم- ١٣,٤كجم

الوزن الصايف -اإلجáيل

٠,٠٢١٠٦

م٣

8697426792347
8697426792477
8697426791913
8697426792361
8697426792569

كود املنتجالرمز الرشيطي

N021
N002
N079
N026
N065

علبة  مل1000 
يف علبة 12 قطعة

 كرتون60 
 قطعة720 

ìكالسي

برشة حساسة

املضادة للبكت�يا

12 كجم- 13,3 كجم 0,0240248697426792248
8697426792392
8697426791906

N033
N032
N048

نوع نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة الوزن الصايف -اإلجáيل كود املنتجالرمز الرشيطيم٣

علبة  مل٣٠٠  

يف علبة ١٢ قطعة

 كرتون٩٦ 

 قطعة١١٥٢ 

ìكالسي

برشة حساسة

طبيعي

املضادة للبكت�يا

٣,٦ كجم- ٥,٠٦ كجم ٠,٠١٣٨8697426797021
8697426797045
8697426797069
8697426797083

N008
N012
N368
N015

نوع نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة الوزن الصايف -اإلجáيل كود املنتجالرمز الرشيطيم٣

علبة مل٥٠٠

يف علبة ١٢ قطعة

كرتون٩٦

قطعة١١٥٢

 

ìكالسي

برشة حساسة

طبيعي

املضادة للبكت�يا

٦ كجم- ٧,٤٦ كجم ٠,٠٢٠٠٩٧8697426796185
8697426797724
8697426797731
8697426792446

N124
N126
N127
N125

نوع نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة الوزن الصايف -اإلجáيل كود املنتجالرمز الرشيطيم٣

علبة  مل٩٠٠ 

يف علبة ١٢ قطعة

٦٣ كرتون

٧٥٦ قطعة

ìكالسي

املضادة للبكت�يا

شامبو

١٠,٨ كجم-١٢,٢ كجم ٠,٠٢٠٩٩٢8697426792644
8697426792750
8697426792385

N039
N057
N038

نوع نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة الوزن الصايف -اإلجáيل كود املنتجالرمز الرشيطيم٣

علبة ٩٠٠مل  

يف علبة ١٠ قطع

كرتون٧٠   

 قطعة ٧٠٠ 

أبيض

أسود

اللون نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة

٢,٨ كجم- ٣,٤ كجم

الوزن الصايف -اإلجáيل

٠,٠٢٧٣

م٣

8697426797496
8697426797502

كود املنتجالرمز الرشيطي

M016
M006

كيس :يف كيس ١٠٠٠ مل

قطعة واحدة 

الكرومكرتون ٥٠

اللون نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة

٦,٤ كجم-٦,٩ كجم

الوزن الصايف -اإلجáيل

٠,٠٣١٨٧٥

م٣

8697426797489

كود املنتجالرمز الرشيطي

M014
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علبة  مل١٨٠٠ 

يف علبة ٦ قطعة

 كرتون٦٠ 

قطعة٣٦٠

 

ìكالسي

برشة حساسة

طبيعي

املضادة للبكت�يا

١٠,٨ كجم – ١٥,٥ كجم ٠,٠٤٠٩٦8697426797014
8697426797038
8697426797052
8697426797076

N009
N011
N369
N016

نوع نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة الوزن الصايف -اإلجáيل كود املنتجالرمز الرشيطيم٣

التفاصيل التقنية

تنظيف بشكل عام

املطهرات

علبة ٥٠٠ مل  يف علبة ١٢ قطعة  كرتون٩٦ 

 قطعة١١٥٢ 

خايل من الكحول ٦ كجم- ٧,٤٦ كجم ٠,٠٢٠٠٩٧8697426798370N388

نوع نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة الوزن الصايف -اإلجáيل كود املنتجالرمز الرشيطيم٣

علبة ١٠٠٠ مل يف علبة ٦ قطعة كرتون٦٠

قطعة٣٦٠

 

خايل من الكحول ١٠,٨ كجم- ١٢,٥ كجم ٠,٠٤٠٩٦8697426790000N000

نوع نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة الوزن الصايف -اإلجáيل كود املنتجالرمز الرشيطيم٣

علبة ١٠٠٠ مل يف علبة١٢   قطعة كحويلكرتون- ١٠ كجم- ١١,٨ كجم ٠,٠٢٢٩٥8697426798363N000

نوع نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة الوزن الصايف -اإلجáيل كود املنتجالرمز الرشيطيم٣

علبة + ١٨٠٠مل

زجاجة لالستخدام 

يف علبة ٦ قطعة 

مركزة قطعة٤٨

سطح

١٠,٨ كجم-١٣,٤ كجم ٠,٠٢٧٨٤8697426797137N076

نوع نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة الوزن الصايف -اإلجáيل كود املنتجالرمز الرشيطيم٣

علبة  مل١٠٠٠

يف علبة ١٢ قطعة

متعدد األغراض كرتون٤٤ 

سطح

١٢ كجم- ١٤ كجم ٠,٠٣١٥8697426797427N134

نوع نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة الوزن الصايف -اإلجáيل كود املنتجالرمز الرشيطيم٣

علبة ١٠٠٠ مل يف علبة ١٢ قطعة  منظف الزجاج كرتون٤٤  ١٢ كجم-١٣,٥ كجم ٠,٠٣١٥8697426797434N121

نوع نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة الوزن الصايف -اإلجáيل كود املنتجالرمز الرشيطيم٣

علبة ١٠٠٠ مل يف علبة ١٢ قطعة منظف الصحون كرتون ٦٤  ١٢ كجم- ١٣,٤ كجم ٠,٠٢٤٩٦8697426797441N133

نوع نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة الوزن الصايف -اإلجáيل كود املنتجالرمز الرشيطيم٣
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علبة

برميل

برميل

٥ لرت/ يف علبة ٢ قطعة

١٠ لرت برميل

٢٠ لرت برميل

 برميل٦٤ 

-

 قطعة٣٦ 

أصفر

أصفر

أصفر

 كجم٠ –كجم  ٠ 

-

 كجم٢٠ –كجم  ٢٢,٥ 

٠

-

٠,٠٢٠٢٥

8697426797014
8697426797014
8697426797014

N000
N000
N000

نوع نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة الوزن الصايف -اإلجáيل كود املنتجالرمز الرشيطيم٣

علبة

برميل

برميل

٥ لرت/ يف علبة ٢ قطعة 

١٠ لرت برميل

٢٠ لرت برميل

 برميل٦٤ 

-

 قطعة٣٦ 

أخرض

أخرض

أخرض

 كجم٠  –كجم  ٠ 

-

 كجم٢٠ –كجم  ٢٢,٥ 

٠

-

٠,٠٢٠٢٥

8697426797014
8697426797014
8697426797014

N000
N000
N000

نوع نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة الوزن الصايف -اإلجáيل كود املنتجالرمز الرشيطيم٣

علبة

برميل

برميل

٥ لرت/ يف علبة ٢ قطعة

١٠ لرت برميل

٢٠ لرت برميل

 برميل٦٤ 

-

 قطعة٣٦ 

منظف الزجاج

منظف الزجاج

منظف الزجاج

 كجم٠ -كجم ٠

-

 كجم٢٠ - كجم ٢٢,٥

٠

-

٠,٠٢٠٢٥

8697426797014
8697426797014
8697426797014

N000
N000
N000

نوع نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة الوزن الصايف -اإلجáيل كود املنتجالرمز الرشيطيم٣

علبة

برميل

برميل

٥ لرت / يف علبة ٢ قطعة

١٠ لرت برميل

٢٠ لرت برميل

 برميل٦٤ 

-

 قطعة٣٦ 

سطح مركز

سطح مركز

سطح مركز

 كجم٠ -كجم ٠ 

-

 كجم٢٠ –كجم  ٢٢,٥ 

٠

-

٠,٠٢٠٢٥

8697426797014
8697426797014
8697426797014

N000
N000
N000

نوع نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة الوزن الصايف -اإلجáيل كود املنتجالرمز الرشيطيم٣

علبة

برميل

برميل

٥ لرت / يف علبة ٢ قطعة

١٠ لرت برميل

٢٠ لرت برميل

 برميل٦٤ 

-

 قطعة٣٦ 

متعدد األغراض سطح

متعدد األغراض سطح

متعدد األغراض سطح

 كجم٠ -كجم ٠ 

-

 كجم٢٠ -كجم ٢٢,٥ 

٠

-

٠,٠٢٠٢٥

8697426797014
8697426797014
8697426797014

N000
N000
N000

نوع نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة الوزن الصايف -اإلجáيل كود املنتجالرمز الرشيطيم٣

علبة

برميل

برميل

٥ لرت / يف علبة ٢ قطعة

١٠ لرت برميل

٢٠ لرت برميل

 برميل٦٤ 

-

 قطعة٣٦ 

اندوس امللمع

اندوس امللمع

اندوس امللمع

 كجم ٠ -  كجم٠

-

 كجم٢٠ -  كجم٢٢,٥ 

٠

-

٠,٠٢٠٢٥

8697426797014
8697426797014
8697426797014

N000
N000
N000

نوع نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة الوزن الصايف -اإلجáيل كود املنتجالرمز الرشيطيم٣

علبة

برميل

برميل

٥ لرت/ يف علبة ٢ قطعة

١٠ لرت برميل

٢٠ لرت برميل

 برميل٦٤ 

-

 قطعة٣٦ 

اندوس منظف

اندوس منظف

اندوس منظف

 كجم٠ -كجم ٠ 

-

 كجم٢٠ -  كجم٢٢,٥ 

٠

-

٠,٠٢٠٢٥

8697426797014
8697426797014
8697426797014

N000
N000
N000

نوع نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة الوزن الصايف -اإلجáيل كود املنتجالرمز الرشيطيم٣

علبة

برميل

برميل

٥ لرت/ يف علبة ٢ قطعة

١٠ لرت برميل

٢٠ لرت برميل

 برميل٦٤ 

-

 قطعة٣٦ 

شامبو السيارة

شامبو السيارة

شامبو السيارة

 كجم٠ -كجم  ٠ 

-

 كجم٢٠ -كجم  ٢٢,٥ 

٠

-

٠,٠٢٠٢٥

8697426797014
8697426797014
8697426797014

N000
N000
N000

نوع نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة الوزن الصايف -اإلجáيل كود املنتجالرمز الرشيطيم٣

علبة ٥لرت/يف علبة ٢ قطعة املضادة للبكت�يا برميل٦٤  ٠8697426797014N000 كجم ٠ -كجم ٠

نوع نوع التغليف وحدة التغليف وحدة البليت / قطعة الوزن الصايف -اإلجáيل كود املنتجالرمز الرشيطيم٣

التفاصيل التقنية
املهنيون
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التفاصيل الفنية صابون رغوي

الحجم االقتصادي

زجاجات االستخدام

23
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m
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28
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10,5 cm
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18
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19
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نوحصلا فظنم

موزعات

كارتريدج

30
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9,5 cm
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m24
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5 cm

13 cm
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التفاصيل الفنية صابون رغوي
19

,5
 c

m

10 cm

احرتايف

منظف الزجاج

زجاجة استخدام للرتكيز منظف األسطح

مطهر

27
 c

m

11 cm

27
 c

m

11 cm

29
,5

 c
m

10,5 cm

38
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33
 c

m

25
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29,5 cm

22 cm

18 cm
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www.sebatkimya.com    www.fomy.com.tr    www.fomymarket.com

FOMY

يعقوبلو محلليس شارع ديره بويو  مبنى املكتب شفاق رقم ١/١٧ موقع الصناعية بيسان  بيليك دوزو / اسطنبول
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instagram.com/fomykopuk   instagram.com/sebatkimya twitter.com/FomyTR facebook.com/fomy


