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To Whom it May Concern

Да послужи където е необходимо

Dettol Hand Sanitizer Gel

Антибактериален гел за хигиена на ръце Dettol

Reckitt Benckiser company, holder of Dettol trademark, would like

„Рекит Бенкизер“, дружество, което притежава търговската
марка Dettol, би желало да изрази мнението си за
изложените в публикации в медиите твърдения относно
резултатите от извършените от Асоциация „Активни
потребители“ тестове и изследване на различни
дезинфекциращи препарати, закупени от няколко места в
България (магазини, аптеки и бензиностанции в София),
сред които и антибактериалния гел за хигиена на ръце
Dettol.
Според извършеното изследване на етикетите се прави
заключението, че „В поднесеното на етикетите са
установени редица пропуски. При един продукт, с
наименованието Dettol, не е изписан производителя. При
същия са „пропуснали“ и активното вещество.”, за което
може да се докаже, че е невярно – нашият продукт има
етикет, който е в пълно съответствие с разпоредбите и
изискванията на нормативните документи относно
биоцидите, етикетът съдържа задължителната информация
за активното вещество, фирмите на производителя и
дистрибутора – както се вижда от снимката по-долу:

to express its opinion on the allegations made via media posts
concerning the results and conclusion of the tests and study
performed by the Active Users Association on different disinfectant
products, purchased in several locations from Bulgaria (stores,
pharmacies and gas stations in Sofia), among which, Dettol Hand
Sanitizer Gel.
According to the study performed on the labels, it is concluded that
“A number of omissions was identified in the information on the
labels. The manufacturer is not shown for one product named Dettol.
The active substance was also “omitted” for the same product.”
which can be proven to be untrue – our product is labelled in full
compliance with provisions and requirements of legislation
applicable to biocidal products, the label contains the mandatory
information about the content of the active substance, manufacturer
and distributor entities – as per below picture:

Furthermore, Dettol Hand Sanitizer Gel is a biocidal product for
human hygiene – hands disinfection, which has been evaluated and

Освен това, антибактериалният гел за ръце Dettol е
биоциден продукт за хигиена на човека – дезинфекция на
ръцете, който е оценен и одобрен от компетентния орган за
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approved by the competent authority for biocidal products
registration in Bulgaria – the Ministry of Health – the authorization
number being printed on the label – as per below picture:

Reckitt Benckiser Company is fully oriented in providing safe
products on the market, of high quality; the company products are
continuously tested for improvements at the highest quality
standards and according to company’s procedures. We strongly
advise our consumers to always buy our products from trusted
sources, requesting and keeping the purchase proof and, in case of
any concerns, to address them to our distributor, at the address and
phone number mentioned on the label from pack.

регистрация на биоцидни продукти в България –
Министерството на здравеопазването – като номерът на
разрешението за пускане на пазара е отпечатан върху
етикета, както се вижда от снимката по-долу:

Дружеството „Рекит Бенкизер“ е изцяло насочено към
предоставянето на безопасни продукти на пазара, с високо
качество; продуктите на фирмата се изпитват непрекъснато
с цел подобряване до най-високите стандарти за качество и
съгласно процедурите ѝ. Силно препоръчваме на
потребителите си винаги да закупуват продуктите ни от
надеждни източници, да искат и да пазят доказателството за
покупката и ако имат някакви опасения, да ги отправят към
нашия дистрибутор на посочените на етикета на опаковката
адрес и телефонен номер.

