
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

TÍNH NĂNG  SẢN PHẨM

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG TIN BỔ SUNG

GEL JOTON® HAND SANITIZER có tác dụng sát khuẩn tay dùng 
trong gia dụng và y tế, diệt các loại vi khuẩn  S. aureus,
P. aeruginosa, S. flexneri, B. subtilis, M. tuberculosis, nấm 
C. albicans sau 30s tiếp xúc.

GEL JOTON® HAND SANITIZER giúp cung cấp độ ẩm cho da, 
tránh khô ráp, giữ cho da luôn mềm mại cùng hương thơm 
trà xanh độc đáo.

GEL JOTON® HAND SANITIZER sử dụng cồn thực phẩm an 
toàn với người tiêu dùng, diệt khuẩn tối đa, kéo dài thời gian 
bảo vệ khỏi vi khuẩn, diệt 99.9% vi khuẩn (kết quả được kiểm 
nghiệm tại Khoa Vi khuẩn -  Viện vệ sinh dịch tễ trung ương). 
Sản phẩm được sản xuất theo TCCS Số 01PC:2020/LQJT. Số 
đăng ký BYT cho hạng mục Dược Phẩm: VNDP-HC-188-03-20.

ĐÓNG GÓI
Tồn trữ nơi
mát mẻ khô ráo. 
Tránh nguồn
nhiệt và lửa.

Thùng 100ml (50 chai)
Thùng 250ml (28 chai)
Thùng 500ml (12 chai)

MỨC ĐỘ DIỆT KHUẨN

CAO
TRUNG BÌNH

TỐT NHẤT

THẤP

THÀNH PHẦN

Cho 3ml dung dịch
vào lòng bàn tay

Chà mặt ngoài các ngón 
tay của bàn tay này vào

lòng bàn tay kia

SƠ CỨU BẢO QUẢN

Nếu chế phẩm dính vào mắt, 
rửa dưới vòi nước sạch trong 15 
phút, nếu chưa khỏi phải đưa 
đến cơ sở y tế cùng nhãn chế 
phẩm. 

Nếu nuốt phải, đưa nạn nhân 
đến cơ sở y tế cùng nhãn chế 
phẩm. 

Bảo quản ở nhiệt độ phòng. 

Để xa tầm tay trẻ em và vật nuôi. 

Không để chung với thức ăn.

Để xa nguồn phát nhiệt.

Sản phẩm dễ cháy, lưu ý khi lưu kho.

100ml 250ml 500ml

CHÚ Ý AN TOÀN

Tránh để chế phẩm tiếp xúc với mắt, miệng. Trẻ em dưới 6 tuổi khi dùng phải có sự giám sát 
của người lớn. 

JOTON
H A N D  S A N I T I Z E R

Chà hai lòng bàn tay
vào nhau

Chà ngón tay cái của bàn
tay này vào lòng bàn tay 

kia và ngược lại

Chà các đầu ngón tay này
vào lòng bàn tay kia và

ngược lại

Chà lòng bàn tay này
lên mu bàn tay kia

và ngược lại

www.joton.com.vn
 18009048

P R O D U C T  O F
J O T O N  G R O U P

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

DIỆT 99.9% VI KHUẨN SÁT KHUẨN
BỀ MẶT VẬT DỤNG

SÁT KHUẨN TAY

GEL RỬA TAY KHÔ DIỆT KHUẨNGEL RỬA TAY KHÔ DIỆT KHUẨN

GEL JOTON   
HAND SANITIZER 

®

HƯƠNG TRÀ XANH

Glycerin
Hydrogen peroxide
Purified water USP
Acrylates/C10-30 Alkyl
Acrylate Crosspolymer
Aminomethyl propane
Phenoxyethanol


