


Köpük Sabun
Hızlı ve pratik temizlik için Fomy

FOMY

Özel formülü sayesinde, kaliteli köpüğü ile ideal bir temizlik sağlar. Kontrollü kullanım, güvenli ve sağlıklı temizlik, 
yoğun kullanımlar için idealdir. Turunçgiller, okaliptus, biberiye kokusu ile üst notasında, bitkisel, nane, çiçeksi, kokusu 
ile orta notasında, odunsu kokusu ile alt notasında kalıcılık sağlar. Bu özellikleri ile Fomy classic el temizleme 
köpüğü artık sizin vazgeçilmezinizdir.

pH’ı 5.5 olduğu ciltle uyumludur. Sihirli pompasının sunduğu bir birim kremli köpüğü sayesinde ciltte ipeksi ve yumuşak 
hoş bir his bırakır. Paraben içermez. Kozmetik yönetmeliği gereği, tüm testlerden geçmiştir. Temizliği de arınması da 
kolay ve pratiktir .“Özel pompası ile” sıvı sabunlardan beş kat daha ekonomiktir.
Ürünlerimiz kozmetik ve biyosidal yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir. Dermatolojik, mikrobiyolojik, koruyucu 
etkinlik (challenge) testleri ve ürün güvenlik değerlendirmeleri akredite laboratuvarlar aracılığı ile yapılmaktadır.

EL TEMİZLEME KÖPÜĞÜ 300 ml-500 ml

Classic 
Üst notasında 

Turunçgiller,okaliptus,
biberiye kokusu ile

orta notasında 
bitkisel, nane, 

çiçeksi kokusu ile

alt notasında 
odunsu

kokusu ile kalıcılık sağlar



Köpük Sabun
Hızlı ve pratik temizlik için Fomy

FOMY

EL TEMİZLEME KÖPÜĞÜ 300 ml-500 ml
Özel formülü sayesinde bakterilerin % 99,9’unu yok eder. Kontrollü kullanım özelliğiyle güvenli ve sağlıklı bir temizlik 
sağlar. Yoğun kullanımlar için idealdir. Taze, aldehidik, yeşil kokusu ile üst notasında; gül, müge çiçeği, ylangı ylang 
kokusu ile orta notasında; odunsu, kumarin (vanilya) kokusu ile alt notasında kalıcılık sağlar. Bu özellikleri ile Fomy 
antibakteriyel el temizleme köpüğü artık vazgeçilmeziniz olacaktır.
pH’ı 5.5 olduğu için ciltle uyumludur, cildi tahriş etmez. Sihirli pompasının sunduğu bir birim kremli köpüğü sayesinde 
ciltte ipeksi, yumuşak ve hoş bir his bırakır. Sles, triclosan ve paraben içermez. Bakterilere karşı oldukça etkilidir. 
Ellerinizde en üst düzeyde koruma sağlar. “Özel pompası ile” sıvı sabunlardan beş kat daha ekonomiktir.
Ürünlerimiz kozmetik ve biyosidal yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir. Dermatolojik, mikrobiyolojik, koruyucu 
etkinlik (challenge) testleri ve ürün güvenlik değerlendirmeleri akredite laboratuvarlar aracılığı ile yapılmaktadır.

Üst notasında 
Taze, aldehidik, yeşil

kokusu ile

orta notasında 
gül, müge çiçeği,

 ylangı ylang kokusu ile

alt notasında 
odunsu, kumarin (vanilya)
kokusu ile kalıcılık sağlar

Antibakteriyel 
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Hassas Cilt
Üst notasında 

Tropik meyveler, yeşil
kokusu ile

orta notasında 
su, beyaz çiçeksi,

balzemik kokusu ile

alt notasında 
karamel, yağlı beyaz misk

kokusu ile kalıcılık sağlar

Özel formülüyle hassas, kuru ve sert ciltlerin ihtiyacına göre kremli olarak geliştirilmiştir. Kontrollü kullanım özelliğiyle 
güvenli ve sağlıklı bir temizlik sağlar. Yoğun kullanımlar için idealdir. Tropik meyveler, yeşil kokusu ile üst notasında; 
su, beyaz çiçeksi, balzemik kokusu ile orta notasında; karamel, yağlı beyaz misk kokusu ile alt notasında kalıcılık 
sağlar. Özellikle yumuşak ve cilde dost etken maddeler içeren ürün, günlük kullanım için idealdir. Cildi kurutmadan 
narin ve derinlemesine temizler. Cildinizin yumuşaklığını ve pürüzsüzlüğünü geri kazandırarak cildinizin kurumasını, 
sertleşmesini engeller, deride oluşan aşırı dökülmeleri azaltır. Bu özellikleri ile Fomy hassas cilt el, yüz, vücut temizlik 
köpüğü artık vazgeçilmeziniz olacaktır.
pH’ı 5.5 olduğu için ciltle uyumludur. Sles, paraben içermez. Hipoalerjeniktir, alerjiye sebep olmaz. Kozmetik 
yönetmeliği gereği, tüm testlerden geçmiştir. Sihirli pompasının sunduğu bir birim kremli köpüğü sayesinde ciltte 
ipeksi, yumuşak ve hoş bir his bırakır. Köpüğünün arınması, temizleyiciliği kadar kolay ve pratiktir. “Özel pompası ile” 
sıvı sabunlardan beş kat daha ekonomiktir.
Ürünlerimiz kozmetik ve biyosidal yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir. Dermatolojik, mikrobiyolojik, koruyucu 
etkinlik (challenge) testleri ve ürün güvenlik değerlendirmeleri akredite laboratuvarlar aracılığı ile yapılmaktadır.

EL YÜZ VÜCUT TEMİZLİK KÖPÜĞÜ 300 ml-500 ml
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EL YÜZ VÜCUT TEMİZLİK KÖPÜĞÜ 300 ml-500 ml

Doğal

orta notasında 
yasemin, ylangı ylang

kokusu ile

üst notasında 
Bitkisel, taze

kokusu ile

alt notasında 
tatlı

kokusu ile kalıcılık sağlar

Doğal içerikli hammaddeler kullanılarak üretilmiştir. Kontrollü kullanım özelliğiyle güvenli ve sağlıklı bir temizlik sağlar. 
Yoğun kullanımlar için idealdir. Özel formülüyle yumuşak ve cilde dost etken maddeler içerir. Bitkisel, taze kokusu ile 
üst notasında; yasemin, ylangı ylang kokusu ile orta notasında; tatlı kokusu ile alt notasında kalıcılık sağlar. Bu 
özellikleri ile Fomy doğal el, yüz, vücut temizlik köpüğü artık vazgeçilmeziniz olacaktır.
pH’ı 5.5 olduğu için ciltle uyumludur. Sihirli pompasının sunduğu bir birim kremli köpüğü sayesinde ciltte ipeksi, 
yumuşak ve hoş bir his bırakır. Sles, paraben ve petrokimya türevleri içermez. Kozmetik yönetmeliği gereği, tüm 
testlerden geçmiştir. Köpüğünün arıtılması, temizleyiciliği kadar kolay ve pratiktir. “Özel pompası ile” sıvı sabunlardan 
beş kat daha ekonomiktir.
Ürünlerimiz kozmetik ve biyosidal yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir. Dermatolojik, mikrobiyolojik, koruyucu 
etkinlik (challenge) testleri ve ürün güvenlik değerlendirmeleri akredite laboratuvarlar aracılığı ile yapılmaktadır.



Fomy Temizlik Köpüğü, classic, hassas cilt, doğal, antibakteriyel çeşitleri ile güvenli ve sağlıklı temizlik sunar.
EKONOMİK BOY

EKONOMİK BOY 1800 ml size uzun kullanımlar sağlar. 300 ml kullanım şişesini 6 kez, 500 ml kullanım 

şişesini 3,5 kez doldurur. “Özel daraltılmış ağzı ile”  kullanım şişesinin doldurulması çok kolaydır. 

KÖPÜK SABUN
FOMY
1800 ml lik Ekonomik Boy

300 ml kullanım şişesini 6 kez 
500 ml kullanım şişesini 3,5 
kez doldurur.
Kolay doldurma
Güvenli ve Sağlıklı Temizlik
Uzun Kullanımlar İçin İdeal
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UYARI:
Ürünü gözle temas ettirmeyiniz ve kesinlikle yutmayınız. Gözle temas durumunda göz 

kapaklarını aralayarak bol suyla yıkayın. Yutulması durumunda ağzı güzelce çalkalayınız 
ve tıbbi tavsiye alın.

KALİTELİ KÖPÜĞÜ İLE TEMİZLİĞİ KOLAY VE PRATİKTİR

ÜRETİM / SON KULLANMA
TARİHİ VE ŞARJ NUMARASI: 

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

Since 2000

Clas�i�

• El temizliğinde rahatlıkla kullanılabilir.
• Kremsi köpüğü ile hoş bir his oluşturur. 
• El yıkama alışkanlığı kazandırır.

KULLANMA ŞEKLİ:
Önce elinizi su ile ıslatınız. Pompaya bir defa basıp köpük alınız. Islak elle ovalayarak 

daha da köpürtünüz. Yeterince temizledikten sonra durulayınız.

• pH’ı 5.5 olduğu için ciltle uyumludur.
• Kaliteli köpüğü ile ideal bir temizlik sağlar.
• Temizliği de arınması da kolay ve pratiktir.

ÜRÜN BİLEŞİMİ:
Aqua, Sodium Laureth Sulfate (%5 - 15), Disodium Laureth Sulfosuccinate, 

Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Peg-7 Glyceryl Cocoate, Parfume, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citric acid, Citronellol.

ÜRÜN TİPİ: TİP 3 - KÖPÜK OLUŞTURAN SIVI

1800 ml

FOMY
K�����


