
2022-09-29 13:45 Vill marknadsföra ett skonsamt alternativ - Butikstrender

https://www.butikstrender.se/vill-marknadsfora-ett-skonsamt-alternativ/ 1/13



Åboms Podd

Vill marknadsföra ettVill marknadsföra ett
skonsamt alternativskonsamt alternativ
 2021-06-06  20:20  Corona

Din data, ditt val

Butikstrender är en del av Trend Publishing Scandinavia AB som hanterar din data. 
Vi använder cookies för att skydda din data, samt för att anpassa tjänster, erbjudanden och

annonser till dig. 

JAG FÖRSTÅR LÄS MER

https://butikstrender.se/order_ads?sid=3&bsa_pro_id=805&bsa_pro_url=www.kramfabriken.se/
https://www.butikstrender.se/
https://www.butikstrender.se/aboms-podd/
https://www.butikstrender.se/2021/06/06/
https://www.butikstrender.se/tag/corona/
https://www.butikstrender.se/dataskyddspolicy-butikstrender/


2022-09-29 13:45 Vill marknadsföra ett skonsamt alternativ - Butikstrender

https://www.butikstrender.se/vill-marknadsfora-ett-skonsamt-alternativ/ 2/13

Biocool vill marknadsföra ett alternativ till handsprit, ett man anser mer skonsamt. Foto: Pressbild

Handsprit har blivit en vanlig och lättsåld vara under
pandemiperioden men nu vill Biocool marknadsföra sitt
alternativ till den populära varan.

Handsprit har blivit en vanlig och lättsåld vara under
pandemiperioden men nu vill Biocool marknadsföra sitt
alternativ till den populära varan.

Handsprit har under den pågående coronapandemin blivit en
eftertraktad produkt, konstaterar Biocool i en pressrelease. 
Där påpekar man att ”vad många inte vet är att handsprit
försämrar hudens förmåga att försvara kroppen mot infektioner”.

– Det finns dock ett alternativ som är mer effektiv samtidigt som
den är skonsam mot både hud och natur, skriver Biocool som
lämpligt nog saluför just detta alternativ. 
BiopH+ disinfectant, en desinfektion som verkar effektivt mot
bakterier och virus utan att skada huden, är produkten man
rekommenderar istället för handsprit.
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–  Vår produkt ger ett hållbart resultat utan att försvaga huden
och är bevisat effektiv mot virus och bakterier. De flesta
leverantörer testar handsprit på redan rena händer och ytor
medan vår produkt BiopH+ disinfectant har genomgått
omfattande tester på smutsiga händer och ytor, säger Biocools
vd Petra von Rohr. 
– Vi kan därför med stolthet säga att den funkar där man
verkligen behöver den, alltså då man inte har möjlighet att tvätta
händerna med tvål och vatten först.
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