
  

 Antibakteriális szappanok és tusfürdők 
vizsgálata 

2020. április 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium akkreditált  
Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma által vizsgált termékek 
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Sorszám Termék megnevezése Termék képe 
Címkén vállalt 

hatás 

Vizsgálat 

eredménye  

1. 

Rexona Activ Plus 
tusfürdő  
250 ml 

F: Unilever 

 

antibacterial* 

baktériumölő 

hatás 

szempontjából 

megfelelt 

2. 

Bradonett Fertőtlenítő 

folyékony szappan  

1 l 

F: Florin Zrt. 

 

baktericid*, 

fungicid 

baktérium- és 

gombaölő hatás 

szempontjából 

megfelelt 

3. 

Sanytol folyékony 
szappan  
250 ml 

GY: AC Marca S.L. 

 

antibakteriális* 

antibakteriális 

hatás 

szempontjából 

megfelelő 

4. 

Milmil Sapone Liquido  
1 l 

GY: milmil76 spa -
Mirato group 

 

antibacterial* 

antibakteriális  

hatás 

szempontjából 

megfelelő 

5 

L'ANGELICA Tea Tree 

Oil Folyékony szappan 

természetes 

antibakteriális hatású  

300 ml 

GY: COSWELL 
 

antibatterico* 

ausztrál teafa 

olaját 

tartalmazza, 

mely 

természetes 

antibakteriális 

hatású 

antibakteriális 

hatás 

szempontjából 

nem felelt meg 
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Sorszám Termék megnevezése Termék képe 
Címkén vállalt 

hatás 

Vizsgálat 

eredménye  

6 

Medi Natural teafaolaj 

szappan 250 ml 

F: Medi-Natural Kft. 

 

A teafaolajat 

évszázadok óta 

alkalmazzák 

erős gombaölő, 

fertőzés és 

sebgyógyulást 

elősegítő hatása 

miatt. 

antibakteriális és 

gombaölő hatás 

szempontjából 

nem felelt meg 

7. 

Vatika DermoViva 

Neem antibakteriális 

szappan  

115 g 

GY: Dabur 

International Ltd. 

 

antibakteriális* 

antibakteriális  

hatás 

szempontjából 

megfelelő 

8. 

D-Hand QV fertőtlenítő 

hatású folyékony 

szappan  

1 l 

GY: Hungaro 

Chemicals Kft. 

 

baktericid, 

yeasticid* 

baktérium- és 

élesztőgombaölő 

hatás 

szempontjából 

megfelelt 

9. 

HiClean Antibakteriális 

folyékony szappan és 

tusfürdő 500 ml 

F: HiClean Hungary 

Kft. 

 

antibakteriális* 

antibakteriális  

hatás 

szempontjából 

megfelelt 

10. 

Hospisept folyékony 

szappan  

1 l –es utántöltő 

Gy, F: Gironde Kft. 

 

baktericid*, 

fungicid 

baktérium- és 

gombaölő hatás 

szempontjából 

megfelelt 
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Sorszám Termék megnevezése Termék képe 
Címkén vállalt 

hatás 

Vizsgálat 

eredménye  

11 

Carex Slpash 

antibakteriális 

folyékony szappan 

250 ml 

GY: PZ Cussons UK 

Ltd. 

 

antibakteriális* 

antibakteriális  

hatás 

szempontjából 

megfelelt 

12 

Hospisept kéz 

fertőtlenítő  

500 ml 

GY, F: Gironde Kft. 

 

baktericid*, 

fungicid 

baktérium és 

gombaölő hatás 

szempontjából 

megfelelt 

13 

BradoLife Sensitiv 

antibakteriális tusfürdő  

400 ml 

GY, F: Florin Zrt 

 

antibakteriális* 

baktériumölő 

hatás 

szempontjából 

megfelelt 

14 

Mild antibakteriális 

szappan  

1 l 

GY: Satina Gold 

Kozmetikai Kft. 

 

antibakteriális* 

antibakteriális 

hatás 

szempontjából 

nem felelt meg 

15 

Fa Higiene & Fresh 

folyékony szappan + 

antibacterial effect  

250 ml 

GY: Henkel Maribor 

d.o.o., 

 

antibacterial* 

baktériumölő 

hatás 

szempontjából 

megfelelt 
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Sorszám Termék megnevezése Termék képe 
Címkén vállalt 

hatás 

Vizsgálat 

eredménye  

16 

Isana Med speciális 

folyékony szappan 

antibakteriális  

500 ml 

GY: Dirk Rossmann 

GmbH. 

 

antibakteriális* 

baktériumölő 

hatás 

szempontjából 

megfelelt 

17 

First Choice Pine 

folyékony szappan 

fertőtlenítő hatással  

500 ml 

GY: First Choice 

Brands 

 

fertőtlenítő* 

antimikrobás* 

hatás 

szempontjából 

nem felelt meg 

18 

Baba folyékony 

szappan antibakteriális 

hatású teafaolajjal  

250 ml - 2 db 

GY: Unilever RA 

 

antibakteriális* 

baktériumölő 

hatás 

szempontjából 

megfelelt 

19 

Tesco Pro Formula 

folyékony szappan 

antibakteriális 

összetevővel  

300 ml - 2 db 

F: Tesco Polska Sp Z 

o.o. 
 

antibakteriális* 

antibakteriális 

hatás 
szempontjából 

megfelelt 

 

*antimikrobás hatás: a baktériumok és gombák szaporodását gátolja 

*antibakteriális/antibacterial/antibatterico hatás: a baktériumok szaporodását gátolja 

*baktericid/baktériumölő hatás: a baktériumokat elpusztítja, mennyiségét 1/100000 arányban 

csökkenti 

*yeasticid/élesztőgomba-ölő hatás: az élesztőgombákat elpusztítja, mennyiségét 1/10000 arányban 

csökkenti 

*fungicid/gombaölő hatás: a penész- és élesztőgombákat elpusztítja, mennyiségét 1/10000 arányban 

csökkenti 

*fertőtlenítő hatás: a baktériumokat és gombákat elpusztítja 


