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Profesjonalizm

Doświadczenie

JESTEŚMY POLSKIM
PRODUCENTEM ARTYKUŁÓW
HIGIENICZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Nie stoimy w miejscu,
nie zwalniamy tempa, chcemy więcej.
Uczestniczymy w wielu
międzynarodowych targach
i imprezach branżowych. Zdobywamy
doświadczenie by świadczyć coraz to
lepszą obsługę. Chcemy być dla
Naszych klientów wsparciem i godnym
partnerem w biznesie.

+48 662 524 080; +48 728 838 758
+48 575 462 445; +48 575 462 448
export@panw.com.pl
panwpl
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jestem eko
chłonę wodę

nie chłonie wody
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bądź z nami bliżej natury
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Produkty kompostowalne
Wszystkie małe rzeczy związane z oszczędzaniem wody,
z segregacją odpadów czy utrzymaniem zieleni mają znaczenie.
Czasy, kiedy nie zwracano uwagi na wzajemne stosunki
człowieka ze środowiskiem mamy już dawno za sobą.
Do wychowania ekologicznego przyczynia się świadomość,
że nie jesteśmy sami na Ziemi, a z tym co pozostawimy po sobie,
będą zmagać się następne pokolenia.

Mając na uwadze środowisko naturalne stworzyliśmy linię produktów
ekologicznych
. Poznaj nasze ręczniki, chusty i kompresy
wykonane z naturalnej bawełny. Jest to surowiec kompostowalny.
Bądź spokojny, w ciągu 90 dni materiał rozkłada się na biomasę.
Czy to nie jest wspaniałe, że jednocześnie możesz czerpać przyjemność
z użytkowania produktów i być proekologiczny. Użytkowanie tych
artykułów wiąże się z samymi korzyściami. Nie tylko są przyjazne dla
natury ale również są chłonne, bardzo delikatne dla skóry i włosów.
Pod wpływem cieczy ręczniki staja się elastyczne. Materiał
nie elektryzuje się i nie pyli. Chusty i kompresy świetnie sprawdzą się
podczas demakijażu oraz pozostałych zabiegów kosmetycznych.
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Ręcznik bawełniany rolka
36 cm × 100 m

Ręcznik bawełniany składany
50 cm × 76 cm - 50szt
50 cm × 70 cm - 100szt

Chusty bawełniane
20 cm × 30 cm
44 cm × 50cm
88 cm × 50 cm
100/40/20 sztuk
Kompresy bawełniane-150 g
16,5 cm × 18 cm
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Depilacja

czyli usuwanie owłosienia ciała
w celach leczniczych lub kosmetycznych
Słownik języka polskiego PWN

Zabieg ten został zapoczątkowany przez Egipcjanki,
które wszystkim kojarzą się z boginiami.
W tamtych czasach brak owłosienia
był synonimem piękna i oznaką wyższego
statusu społecznego. Jednak metody depilacji:
pumeksy, kamienie czy muszle nie miały
nic wspólnego z nowoczesnymi metodami.
Pierwsze maszynki, brzytwy czy żyletki powstały
z myślą o mężczyznach do golenia zarostu.
Rewolucję rozpoczęła kampania reklamowa
XX wieku w "Harper’s Bazaar".
To dzięki niej pokazano wydepilowane pachy
u kobiety. I dalej już poszło...

Metod depilacji jest wiele
i właśnie paski do depilacji
są jedną z najpopularniejszych.
Zabieg prosty, tani, do wykonania
w domu i w salonie.
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Sposób użycia:
Nanieść cienką warstwę rozgrzanego wosku
na fragment skóry owłosionej
wzdłuż wzrostu włosa.
Nakleić pasek do depilacji i mocnym
zdecydowanym ruchem
zerwać pasek pod włos.

Podstawą bezpiecznej depilacji jest dobór odpowiednich
i profesjonalnych produktów. Dlatego tak ważną rolę pełnią paski, dzięki
którym przeprowadzenie zabiegu depilacji stanie się proste, szybkie
i na pewno higieniczne. W naszej ofercie posiadamy produkty wykonane
z wielu różnych surowców aby każdy klient dopasował produkt
odpowiednio do swoich umiejętności, techniki czy depilowanego
fragmentu skóry.

perforacja co 21 cm

pasek

7 cm

× 21

cm

Szpatułki, patyczki,
wszystkie niezbędne
akcesoria
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Plastry do depilacji dostępne
w rolkach 50 i 100 metrowych
oraz pakowane po 100 lub 50 sztuk

paski MINI

dwa rodzaje:
Lux i Economic

Przeznaczone do depilacji między innymi brwi
i wąsika. Praktyczny rozmiar pozwala na szybkie
i skuteczne usunięcie włosków.
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paski SOFT
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Celuloza 2-warstwowa

Bezpieczeństwo i ochrona

Na pewno każdy znajdzie
odpowiedni rozmiar.
Gama jest bardzo szeroka.
Dostępne rozmiary:
50 cm × 50 m
50 cm × 80 m
60 cm × 50 m
60 cm × 80 m
70 cm × 80 m
Wszystkie podkłady
są traktowane
jako wyroby medyczne.
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Prześcieradła z linii Protectline
to przede wszystkim doskonała
jakość materiałów, dobór
odpowiedniego surowca, wzoru
czy koloru. Podkłady są
bezpieczne, posiadają
wymagane atesty, są
odpowiednie przy kontakcie
ze skórą. Przeznaczone dla
gabinetów lekarskich, spa,
salonów kosmetycznych czy
masażu.

Po

Prześcieradła włókninowe
to najlepiej sprzedające się
produkty z całej naszej gamy
asortymentowej. Stanowią
podstawę wyposażenia gabinetów
medycyny estetycznej, spa oraz
gabinetów lekarskich. Niezastąpione
przy masażach całego ciała i zabiegach
kosmetycznych twarzy. Podkłady wykonane
są z dobrej jakości włókniny o wysokiej gramaturze
materiału gwarantującej satysfakcję z użytkowania.
Charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością
a jednocześnie są bardzo miękkie i delikatne dla skóry.
Nie powodują podrażnień. Włókna z jakich są wykonane
oraz proces technologiczny sprawia że prześcieradła
nie ulęgają zagnieceniom i nie pozostawiają pyłu.
W odróżnieniu od papieru nie przemakają,
nie drą się oraz nie przyklejają do ciała pacjenta czy klienta.
Dodatkowo każda rolka posiada perforację, która
pozwala na odpowiednie dozowanie produktu.
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Dostępne rozmiary
50 cm × 50 m
60 cm × 50 m
70 cm × 50 m
80 cm × 50 m
90 cm × 50 m
100 cm × 50 m

rolki z perf

oracją
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Podkłady flizelinowe

Kolorowe prześcieradła

Różowe, zielone, wrzosowe,
łososiowe, czarne, szare i białe.
Tak to Nasze prześcieradła!

Wykonane z polipropylenu.
Mocne i wytrzymałe.
Kolorowe, ładne i ciekawe.
Doskonałe i niezastąpione
w gabinetach lekarskich,
fizjoterapeutycznych,
masażu i SPA. Wysoka
jakość tych podkładów
oraz dostępność wielu
rozmiarów, spowodowały,
że cieszą się one dużą
popularnością wśród
Naszych klientów.
Są stosowane jako podkłady
ochronne na leżanki czy
stoły do masażu. Nie chłoną
wody przez co stanowią
świetną ochronę przed
przemoczeniem.
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Koralowy szyk

Pudrowy S tyl

Wyrafinowany wrzos

Morela fashion
Wiosenny trend
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Podkłady składane
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Szerokości rolek:
50, 60, 70, 80, 90, 100 cm
Nawinięcia rolek:
50, 100, 300 metrów
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Podkłady flizelinowe EKO

80/100 cm × 200 cm
120 cm × 180 cm
160 cm × 200 cm

50
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Ręczniki
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F RY Z J E R S T W O
Ręczniki włókninowe świetnie
sprawdzą się do osuszania włosów.
Materiał jest przyjemny, rozciągliwy
i świetnie chłonie wodę.

KO S M E T Y K A
Doskonały ręcznik Airlaid
wykonany z grubej, wzmocnionej
celulozy. Nawet po zmoczeniu nie
ulega szybkiemu zniszczeniu czy
rozdarciu. Doceniany podczas
zabiegów manicure i pedicure ze
względu na niepylące właściwości.

Nasze ręczniki spełnią
oczekiwania nawet najbardziej
wymagających klientów.
Powtarzalność, dobór
odpowiedniego surowca i rozmiar
dzięki któremu masz pewność
komfortu pracy i zachowania
podstawowych zasad higieny
i bezpieczeństwa.
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RĘCZNIKI WŁÓKNINOWE

MAXI 50 cm × 70 cm
MIDI 40 cm × 70 cm
MINI 40 cm × 50 cm
opakowania: 50 lub 100 szt.

wzór gładki lub fala

r
ó
z
w
y
w
o
N zenia
tłoc

RĘCZNIKI AIRLAID

MAXI 50 cm × 70 cm
MIDI 40 cm × 70 cm
MINI 40 cm × 50 cm
opakowania: 50 lub 100 szt.
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wzór kwiatek lub fala

Pielęgnacja
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CHUSTY ZABIEGOWE
Koniec nudy w codziennej pielęgnacji twarzy i ciała. Nasze innowacyjne chusty
kosmetyczne są świetnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy oczekują
profesjonalnych produktów do zabiegów na twarz i ciało. Zastosowanie
odpowiednich włókien powoduje miękkość i chłonność. Dodatkowo unikalne
struktury: mała i duża dziurka oraz struktura gładka. Różnorodne
opakowania i rozmiary. Połącz z preparatem oczyszczającym, ulubionym
środkiem do demakijażu czy tonikiem nawilżającym bądź łagodzącym
a masz pewność gładkiej, miękkiej i nawilżonej skóry.
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różne rozmiary
10 cm × 12,5 cm
15 cm × 25 cm
15 cm × 20 cm
20 cm × 30 cm
30 cm × 40 cm
25 cm × 40 cm

dwie struktury
21

POZNA J NASZĄ

myjkę
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20 cm × 25 cm

Myjka Soft&Scrub
Zastosowanie dwustronnej formuły
myjki jest innowacyjne i bardzo
praktyczne. Z użyciem jednego
produktu można wykonać peeling dzięki szorstkiej stronie, która złuszcza,
usuwa martwy naskórek oraz pobudza
skórę do produkowania nowych
komórek. Druga strona myjki wykonana z miękkiej włókniny,
która zmyje pozostałości
po złuszczaniu skóry oraz ułatwi
aplikację odpowiedniego kosmetyku.
W krótkim czasie za pomocą jednego
produktu poprawia się napięcie,
ukrwienie i elastyczność skóry.

dwa kolory
pink
blue
opakowanie 50 lub 100 sztuk
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DESIGN JAKOŚĆ KOMFORT
Stworzyliśmy linię bielizny
jednorazowej kolorowej.
Nasza pionierska kolekcja
składa się z szlafroków,
parea oraz biustonoszy.

Cała kolekcja wykonana jest
z materiałów pierwszego
gatunku. Produkty są kryjące
dając poczucie komfortu.
Dbamy o każdy szczegół, kolor,
obszycie czy krój. Włóknina jest
nie drażniąca, przyjemna. Piękne
kolory różu, wrzosu czy zieleni
napawają energią i optymizmem.
Zakładając Naszą bieliznę klient
poczuje się wyjątkowo i na pewno
doceni design.

kolorową bieliznę szyjemy w Polsce
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obszyty gumką
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W S ZYST K I E N I E Z B Ę D N E A K C E S O R I A

ZADBANE PAZNOKCIE
NIGDY NIE WYJDĄ Z MODY

MANICURE
&
PEDICURE

WAŁECZKI
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Zabiegi manicure i pedicure mają niesamowitą historię.
Tak na prawdę gdyby nie stomatolodzy i jubilerzy
nie wiedzielibyśmy nic o frezarkach i akrylach. Na pewno nie
ulega wątpliwości, że kobiety od zawsze marzyły o długich,
pięknych i pomalowanych paznokciach. Czerwony lakier do
paznokci był zarezerwowany tylko dla rodów królewskich
i w sumie do dziś nadaje szyku i elegancji. Dużym plusem
jest popularyzowanie zabiegów manicure i pedicure wśród
mężczyzn. Prawidłowo wykonany zabieg jest możliwy dzięki
specjalnym narzędziom i akcesoriom.
W Naszej ofercie znajdziesz je wszystkie.

WACIKI

SEPARATORY
PŁATKI
CZEPKI

WORKI

JAPONKI
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