
Όλα για την υγεία σας!
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παραγγείλτε στο GMTP Shop

Επισκεφτείτε το eshop µας
πατώντας το κουµπί

και δείτε όλα τα προϊόντα µας!

ΕΩΣ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Για παραγγελίες έως 28/01/2021

ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Οι προσφορές ισχύουν έως 28/01/2021 µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων.
Η GMTP Medical Group διατηρεί το δικαίωµα να αναθεωρήσει ή να αποσύρει το παρόν έντυπο,

οποιαδήποτε στιγµή, χωρίς καµία προειδοποίηση.

Gmtpshop

Σ Π Ι Τ Ι

ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

Προτεραιότητά μας η δική σας ασφάλεια.

https://gmtpshop.com
https://gmtpshop.com
https://gmtpshop.com


Το COVID-19 Antigen Rapid Test είναι µια ταχεία χρωµατογραφική ανοσοδοκιµασία για την ποιοτική ανίχνευση 

αντιγόνων SARS-CoV-2 σε ρινοφαρυγγικό επίχρισµα από δείγµατα από άτοµα µε υποψία λοίµωξης SARS-CoV-2, σε 

συνδυασµό µε την κλινική παρουσίαση και τα αποτελέσµατα άλλων εργαστηριακών εξετάσεων.

Τα αποτελέσµατα είναι για την ανίχνευση αντιγόνων SARS-CoV-2. Ένα αντιγόνο είναι γενικά ανιχνεύσιµο σε ανώτερα 

αναπνευστικά δείγµατα κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης της µόλυνσης. Τα θετικά αποτελέσµατα δείχνουν την 

παρουσία ιογενών αντιγόνων, αλλά κλινική συσχέτιση µε το ιστορικό του ασθενούς και άλλες διαγνωστικές 

πληροφορίες είναι απαραίτητες για τον προσδιορισµό της κατάστασης µόλυνσης.

Χρωµατογραφικός ανοσοπροσδιορισµός για την ποιοτική ανίχνευση των αντιγόνων SARS-CoV-2 που υπάρχουν 

στον ρινοφάρυγγα του ανθρώπου. Μόνο για επαγγελµατική διαγνωστική χρήση in vitro

+6% ΦΠΑ = 275.60€

COVID-19 Ant�gen Rap�d Test

Χρωματογραφικός ανοσοπροσδιορισμός

για την ποιοτική ανίχνευση

των αντιγόνων SARS-CoV-2 που υπάρχουν

στον ρινοφάρυγγα του ανθρώπου.

Δείγµα: Ρινοφαρυγγικό επίχρισµα

Αποτελέσµατα σε: 10 - 15 λεπτά

Σύνθεση κιτ: Δοκιµαστικές κασέτες, µπατονέτες, κιτ εξαγωγής, πιπέτες, οδηγίες χρήσης

Το COVID-19 Antigen Rapid Test προορίζεται για χρήση από εκπαιδευµένο κλινικό εργαστηριακό προσωπικό.

Τιµή µονάδας: 13€ + 6% ΦΠΑ = 13.78€

Κιτ των 20 test



·99,9% αποτελεσµατικό φιλτράρισµα βακτηρίων
·Ισχυρή προστασία από σταγονίδια - Πιστοποίηση Τύπου ΙΙR
·Οι επιστρώσεις της µάσκας περιέχουν µικροσωµατίδια οξειδίου του χαλκού 
για προστασία δύο όψεων
·Πολλαπλές µελέτες έχουν αποδείξει ότι ο χαλκός εξουδετερώνει ιούς, 
βακτήρια και µύκητες (συµπεριλαµβανοµένου του ιού SARS-CoV-2)
·Τα µικροσωµατίδια οξειδίου του χαλκού παραµένουν ισχυρά καθ' όλη τη 
διάρκεια ζωής της µάσκας και η ικανότητά τους να απωθούν τους ιούς δε 
µειώνεται µε το πέρασµα του χρόνου
·Η µοναδική δράση του χαλκού δεν αλλοιώνεται λόγω της αναπνοής, του 
ιδρώτα ή των σταγονιδίων του σάλιου
·Προϊόν µη τοξικό, µη ερεθιστικό, ασφαλές για την αναπνοή
·Πράσινο προιόν: Αειφόρο προιόν, σχεδιασµένο ώστε να ελαχιστοποιεί τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του και 
να µειώνει τα απόβλητα.

Ιατρική Μάσκα Προσώπου
µε Οξείδιο του Χαλκού, 5 τεµ.

+6% ΦΠΑ = 31.60€

Ιατρική Μάσκα Προσώπου
µε Οξείδιο του Χαλκού, 1 τεµ.

+6% ΦΠΑ = 6.32€

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ
Η μόνη με οξείδιο του χαλκού παγκοσμίως

Καινοτόμος τεχνολογία ΙΠ Κλάσης Ι Τύπου IIR

+24% ΦΠΑ = 0.75€

Αντιµικροβιακό Στυλό

Στυλο κατασκευασµένο από αντιµικροβιακό πλαστικό και επινικελωµένα εξαρτήµατα.
Προστασία από βακτήρια, ιούς και µύκητες.
ISO 22196

+6% ΦΠΑ = 6.20€

 Δηµιουργείστε ένα πιο υγιεινό περιβάλλον µε καθαρό
αντιµικροβιακό χαλκό σε αυτοκόλλητα, προστατεύοντας
κάθε επιφάνεια. 
     •   Εύκολο στην τοποθέτηση και αξιόπιστο. 
     •   Οι αντιικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες του χαλκού
υποστηρίζονται και αποδεικνύονται από πληθώρα
επιστηµονικών µελετών. 
     •   50 µικρά λεπτά (40µm) αυτοκόλλητα από 99,9% καθαρό
χαλκό, σε διάφορα µεγέθη και σχήµατα, µε σκοπό την κάλυψη
µικρών επιφανειών καθηµερινής χρήσης, είτε
     •   5 λεπτά (40µm) αυτοκόλλητα φύλλα 99,9% καθαρού
χαλκού µεγέθους 95mm X 170mm, τα οποία κόβονται
στο επιθυµητό σχήµα και µέγεθος, µε σκοπό την κάλυψη
µεγαλύτερων επιφανειών καθηµερινής χρήσης 

Αυτοκόλλητες Επιφάνειες
99,99% Αντιµικροβιακού Χαλκού

ΕΠΙΛΟΓΗ Α
50 τεµ. αυτοκόλλητα
σε διάφορα µεγέθη

και σχήµατα

ΕΠΙΛΟΓΗ Β
5 τεµ. φύλλα

17x9,5cm
που κόβονται εύκολα



Συμπληρώματα Διατροφής

Προϊόντα Φαρμακευτικής Κάνναβης

Φυτικά Καλλυντικά

Τα προϊόντα κάνναβης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να βοηθήσουν τη θεραπεία 
οξέος πόνου, µετεγχειρητικού πόνου, χρόνιου πόνου και νευροπαθητικού πόνου.
Αυτό τα καθιστά µια προτιµώµενη θεραπεία διαχείρισης του πόνου για τους ασθενείς
µε καρκίνο, µε σκλήρυνση κατά πλάκας, πάσχοντες από ηµικρανία κλπ. 
Η κανναβιδιόλη (Cannabidiol ή CBD), είναι µία από τις δραστικές ουσίες της κάνναβης.
Σε αντίθεση µε την γνωστή Δ9-τετραυδροκανναβινόλη (THC), δεν έχει ψυχοτρόπο δράση, 
πράγµα που την καθιστά κατάλληλη για χρήση οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ

ΕΔΩ!

Από

Βρείτε το πιο κατάλληλο συµπλήρωµα διατροφής για εσάς στο eshop µας!

Τα συµπληρώµατα διατροφής έχουν κύριο στόχο την προσθήκη 
ιχνοστοιχείων, βιταµινών και µετάλλων στον οργανισµό για τη βελτίωση 
της υγείας και την ενδυνάµωση του ανοσοποιητικού µας συστήµατος

ΔΕΙΤΕ ΤΑ

ΕΔΩ!
Από

Καλλυντικά προϊόντα που εξασφαλίζουν αποτελεσµατικότητα, 

ασφάλεια και υποαλλεργικότητα. Βρείτε τα στο eshop µας!

 Τα Φυτικά καλλυντικά εξασφαλίζουν αποτελεσµατικά την φροντίδα 
της επιδερµίδας και ταυτόχρονα προωθούν έναν πιο υγιεινό τρόπο 
ζωής. Εκµεταλλεύονται στο έπακρο όλα τα στοιχεία που µπορεί να 
δώσει η φύση, τα οποία προωθούν την υγεία της επιδερµίδας.

Από

ΔΕΙΤΕ ΤΑ

ΕΔΩ!

https://gmtpshop.com/product-category/proionta-kannavis/
https://gmtpshop.com/%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b7%cf%82/
https://gmtpshop.com/product-category/fitika-kallyntika/


+6% ΦΠΑ = 4.50€

Μάσκες χειρουργικές
ενηλίκων κουτί 50 τεµαχίων

Μάσκα υψηλής προστασίας
FFP2, Kn95 - άσπρη & µαύρη

+6% ΦΠΑ = 1.50€

Μάσκα υψηλής προστασίας

FFP2 µε βαλβίδα

+6% ΦΠΑ = 3.50€

Μάσκα προσώπου υφασµάτινη
σκέτη ή µε φίλτρο

+6% ΦΠΑ = 1.75€
µε φίλτρο

+6% ΦΠΑ = 1.22€

χωρίς φίλτρο

Μάσκες υφασµάτινες ενηλίκων
µε πούλιες

+6% ΦΠΑ = 3.71€

Μάσκες υφασµάτινες ενηλίκων
µε διαφάνεια

+6% ΦΠΑ = 3.71€

Μάσκες υφασµάτινες πολύχρωµες
σε 3 µεγέθη

+6% ΦΠΑ = 2.54€

Μάσκες χειρουργικές Medical
κουτί 50 τεµαχίων

+6% ΦΠΑ = 7.90€

Μάσκες χειρουργικές ενηλίκων
σε µαύρο χρώµα

+6% ΦΠΑ = 7.90€

κουτί

50τεµ.

Ρυθµός Φιλτραρίσµατος: >99.9%
Αριθµός στρωµάτων: 5 layers

Ρυθµός Φιλτραρίσµατος: >95%. Αριθµός στρωµάτων: 5 layers.
Με Βαλβίδα εκπνοής που µειώνει την ανάπτυξη
θερµότητας και υδρατµών για να προσφέρει
άνετη αναπνοή & προστασία

Ρυθµός Φιλτραρίσµατος: >95%
Τριών στρωµάτων (3ply).
Κατασκευασµένες από
υποαλλεργικό υλικό
non woven.

Ρυθµός Φιλτραρίσµατος: >95%
Τριών στρωµάτων (3ply).
Τύπος II R κατά πρότυπο
ΕΝ 14683

Ρυθµός Φιλτραρίσµατος: >95%
Τριών στρωµάτων (3ply). Κατασκευασµένες
από υποαλλεργικό υλικό non woven.

+6% ΦΠΑ = 1.58€

συσκ. 10τεµ.

Μάσκα υψηλής προστασίας
FFP3 χωρίς βαλβίδα

+6% ΦΠΑ = 2.80€

Ρυθµός Φιλτραρίσµατος:
>99%
Αριθµός στρωµάτων:
5 layers



Μάσκες υφασµάτινες µε Δαντέλα

+6% ΦΠΑ = 3.60€

+6% ΦΠΑ = 3.60€

Μάσκες υφασµάτινες µε Στρας

Μάσκες υφασµάτινες εφηβικές
µε σχέδια

+6% ΦΠΑ = 1.17€

Πιάστρα για µάσκες

Αναπνευστήρας για µάσκες

+24% ΦΠΑ = 1.24€

Ρυθµιζόµενο Λάστιχο
για µάσκες συσκευασία 4 τεµ.

+24% ΦΠΑ = 1.00€

+24% ΦΠΑ = 0.45€

Θήκη για αποθήκευση µασκών GMTP

+24% ΦΠΑ = 1.53€

Θήκη για αποθήκευση µασκών

+24% ΦΠΑ = 3.16€

Βοηθάει στην καλύτερη αναπνοή
καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης της µάσκας

Σιλικόνη ρύθµισης
για τα λαστιχάκια
των µασκών

Μάσκα φουλάρι

+6% ΦΠΑ = 4.69€

Jeans Μάσκα Υφασµάτινη

Υφασµάτινη Μάσκα ενηλίκων
µε θήκη φίλτρου

+24% ΦΠΑ = 2.50€

+6% ΦΠΑ = 2.65€

Κλιπ Μύτης για Μάσκα Προστασίας

για να µη Θολώνουν τα Γυαλιά

+24% ΦΠΑ = 2.00€



+24% ΦΠΑ = 3.00€

Παιδικές χειρουργικές µάσκες
µε σχέδια, one size, συσκευασία polybag 10τεµ.

Υφασµάτινες Μάσκες
µε διάφορα Cartoon

+24% ΦΠΑ = 1.98€

Χριστουγεννιάτικες 
Υφασµάτινες Μάσκες ενηλίκων

µε θήκη φίλτρου

+24% ΦΠΑ = 2.50€

Χριστουγεννιάτικες Παιδικές
Χειρουργικές Μάσκες

συσκευασία 10 τεµ.

+24% ΦΠΑ = 3.44€

Ρυθµός Φιλτραρίσµατος: >95%
Τριών στρωµάτων (3ply).
Κατασκευασµένες από υποαλλεργικό
υλικό non woven.

Χριστουγεννιάτικες 
Υφασµάτινες Μάσκες παιδικές
µε θήκη φίλτρου

+24% ΦΠΑ = 1.79€

Υφασµάτινη Μάσκα παιδική
µε θήκη φίλτρου

+24% ΦΠΑ = 2.50€

Παιδικές Μάσκες
Υφασµάτινη Μάσκα Προστασίας
Προσώπου παιδική

+6% ΦΠΑ = 1.22€



HG Παιδικές χειρουργικές
µάσκες µε σχέδια, σε 3 µεγέθη,

κουτί 10 τεµ.

+6% ΦΠΑ = 2.33€

Παιδικές υφασµάτινες µάσκες
µε ρυθµιζόµενο λάστιχο,

σε 11 διαφορετικά σχέδια

Παιδικές µάσκες
µε ύφασµα OEKO-TEX

+24% ΦΠΑ = 1.49€

Παιδικές χειρουργικές
µάσκες
κουτί 50 τεµ.

+6% ΦΠΑ = 9.60€

Ρυθµός Φιλτραρίσµατος: >95%
Τριών στρωµάτων (3ply).
Κατασκευασµένες από υποαλλεργικό υλικό non woven.

Ρυθµός Φιλτραρίσµατος: >95%
Τριών στρωµάτων (3ply).
Κατασκευασµένες από υποαλλεργικό υλικό non woven.

σχέδιο 1

σχέδιο 2

σχέδιο 4

σχέδιο 5

σχέδιο 6σχέδιο 3

+6% ΦΠΑ = 1.54€

+6% ΦΠΑ = 1.54€

σχέδιο 9

σχέδιο 10

σχέδιο 7

σχέδιο 8

σχέδιο 11

σχέδιο 1

σχέδιο 2

σχέδιο 4

σχέδιο 5

σχέδιο 6

σχέδιο 3

Παιδικές Μάσκες

Dycrol Παιδική Μάσκα
υψηλής προστασίας
FFP2, Kn95
άσπρη

+6% ΦΠΑ = 1.50€



Ασπίδα προστασίας προσώπου

Ασπίδα προστασίας προσώπου

µε σφουγγάρι

+6% ΦΠΑ = 2.28€

Ασπίδα προστασίας στόµατος

+6% ΦΠΑ = 1.595€

Προστατευτική ασπίδα
προσώπου τύπου γυαλιών

+24% ΦΠΑ = 2.48€

+6% ΦΠΑ = 3.80€

Γάντια χηµικής προστασίας
Α-810 Portwest

+6% ΦΠΑ = 2.65€

Γάντια Νιτριλίου Peha-sost
Fino, 150 τεµ.

+6% ΦΠΑ = 16.70€

Εξεταστικά γάντια latex 
ελαφρώς πουδραρισµένα 100 τεµ.

 ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ
ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ

+6% ΦΠΑ = 8.60€

+6% ΦΠΑ = 8.47

HYGONORM Γάντια Νιτριλίου
Safe Fit 200 τεµ. χωρίς πούδρα

+6% ΦΠΑ = 21.70€

Μεγέθη: Medium/Large

Γάντια latex χωρίς πούδρα
µιας χρήσης, κουτί 100 τεµ.

+6% ΦΠΑ = 10.61€ Γάντια Νιτριλίου Peha-sost
White, 100 τεµ.

+6% ΦΠΑ = 8.90€

Γάντια βινυλίου µιας χρήσης,
κουτί 100 τεµ.

+6% ΦΠΑ = 9.78€

GMT Γάντια Νιτριλίου
κουτί 100 τεµ.

+6% ΦΠΑ = 10.60€

Open Care Γάντια Νιτριλίου
κουτί 100 τεµ.

+6% ΦΠΑ = 14.50€



+24% ΦΠΑ = 18.60€

+24% ΦΠΑ = 2.79€

100τεµ.

1000τεµ.

Μάσκα προστασίας µατιών

+24% ΦΠΑ = 6.20€

Paulson αντιθαµβωτικά γυαλιά
προστατευτικά, παραγωγή Αµερική

+24% ΦΠΑ = 9.91€

PW 20 Γυαλιά άµεσου εξαερισµού

+24% ΦΠΑ = 6.00€

+24% ΦΠΑ = 8.50€

Portwest ST40 - BizTex
Ολόσωµη Φόρµα τύπου 5/6

+24% ΦΠΑ = 3.06€

Επιµανίκια µίας χρήσης 100 τεµ.

Ποδιά µιας χρήσης λευκή
100 τεµ.

+24% ΦΠΑ = 6.93€

Ποδονάρια µιας χρήσης

Χειρουργική ρόµπα µίας χρήσης

+24% ΦΠΑ = 3.57€

non-woven
πολυαιθυλενίου

το τεµάχιο

+24% ΦΠΑ = 3.57€

non-woven
το τεµάχιο

+24% ΦΠΑ = 4.22€

Σκούφος προστασίας 100 τεµ.

Προστατευτική Ρόµπα πλαστική µε

µανίκια, αδιάβροχη άσπρη - γαλάζια

+24% ΦΠΑ = 1.00€

άσπρη

+24% ΦΠΑ = 1.20€

γαλάζια

+24% ΦΠΑ = 9.00€

Χειρουργικός σκούφος, σε πολλά
σχέδια



Ψηφιακό θερµόµετρο Alfacheck

+24% ΦΠΑ = 3.04€

+24% ΦΠΑ = 27.90€

Θερµόµετρο υπερύθρων µετώπου
MR868 Πιεσόµετρο OMRON M2 basic

+24% ΦΠΑ = 44.80€

Πιεσόµετρο ΒΡ Α2 basic Microlife

+24% ΦΠΑ = 40.00€

+24% ΦΠΑ = 26.04€

Μικροβιοκτόνος Λαµπτήρας
UVC + LED Ταξιδίου

Alfacheck NC FAMILY
Υπέρυθρο Θερµόµετρο Non Contact

+24% ΦΠΑ = 34.56€

Oxywatch παλµικό οξύµετρο

+24% ΦΠΑ = 25.60€

Παλµικό Οξύµετρο Δακτύλου

+24% ΦΠΑ = 37.16€

+24% ΦΠΑ = 18.60€

Παλµικό Οξύµετρο Δακτύλου
Οικονοµικό

Θερµόµετρο υπερύθρων µετώπου
Yuwell YT-1

+24% ΦΠΑ = 40.00€

+24% ΦΠΑ = 48.00€

ThermoCMe Θερµόµετρο IR
Υπερύθρων

+24% ΦΠΑ = 21.76€

UV Sterilizer Κινητού



BIO X SPRAY
µηχάνηµα εκνέφωσης

+ ΦΠΑ
+ ΦΠΑ

Η-05 FOGGER
µηχάνηµα εκνέφωσης

Θάλαµος-Τούνελ µε υπέρυθρη θερµοµέτρηση
από απόσταση, αυτόµατο dispenser χεριών
και ολόσωµη απολύµανση

Συσκευή
υπέρυθρης

θερµοµέτρησης

Συσκευή
αυτόµατης απολύµανσης

+ ΦΠΑ

+24% ΦΠΑ
= 85.56€

Stand Απολύµανσης
Χεριών µε το δικό σας

λογότυπο

Τιµή προσφοράς
µαζί µε Stand

+

+
Activel
GEL 4lt

Είναι µια κάµερα που µετράει από 

απόσταση την θερµοκρασία του σώµατος.

Ταυτόχρονα, περιλαµβάνει λογισµικό 

αναγνώρισης προσώπου.

Παρέχεται σε διαστάσεις 8 ιντσών.

+ ΦΠΑ

Θερµική κάµερα ανίχνευσης

σωµατικής θερµοκρασίας 8"

K3-Plus Επιτοίχιο
Θερµόµετρο Υπερύθρων
Ανέπαφης Μέτρησης Μετώπου

+24% ΦΠΑ = 129€

+ ΦΠΑ

Θάλαµος-Τούνελ µε υπέρυθρη θερµοµέτρηση
από απόσταση, αυτόµατο dispenser χεριών
και ολόσωµη απολύµανση

Συσκευή
υπέρυθρης

θερµοµέτρησης

Συσκευή
αυτόµατης απολύµανσης

BIO X SPRAY
µηχάνηµα εκνέφωσης

+ ΦΠΑ
+ ΦΠΑ

Η-05 FOGGER
µηχάνηµα εκνέφωσης

+24% ΦΠΑ
= 85.56€

Stand Απολύµανσης
Χεριών µε το δικό σας

λογότυπο

Τιµή προσφοράς
µαζί µε Stand

+

+
Activel
GEL 4lt

Είναι µια κάµερα που µετράει από 

απόσταση την θερµοκρασία του σώµατος.

Ταυτόχρονα, περιλαµβάνει λογισµικό 

αναγνώρισης προσώπου.

Παρέχεται σε διαστάσεις 8 ιντσών.

+ ΦΠΑ

Θερµική κάµερα ανίχνευσης

σωµατικής θερµοκρασίας 8"

K3-Plus Επιτοίχιο
Θερµόµετρο Υπερύθρων
Ανέπαφης Μέτρησης Μετώπου

+24% ΦΠΑ = 149€

Διαθέτει και επιδαπέδιο
τρίποδο στήριξης



ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Λύσεις σε καθημερινά δερματολογικά προβλήματα!

Novorid
Τονωτική λοσιόν µαλλιών

100ml

+24% ΦΠΑ = 22.42€

Συνίσταται για προβλήµατα υγείας των 
µαλλιών όπως:
- Τριχόπτωση - Ευθραυστότητα

- Λιπαρότητα

- Αδύνατα µαλλιά µε κατεστραµµένα άκρα 
και µε ανεπαρκή ανάπτυξη

Prurital
Αντικνησµώδες Γαλάκτωµα

100ml

+24% ΦΠΑ = 13.19€

Sebodan
Αντιπιτυριδικό σαµπουάν

150ml

+24% ΦΠΑ = 13.30€

Novogen
Liquid Soap

150ml

+24% ΦΠΑ = 12.76€

Novorid
Προστατευτική Κρέµα χεριών

και σώµατος 100ml

+24% ΦΠΑ = 7.67€

- Ερεθισµός του δέρµατος µετά από έκθεση στον ήλιο 
(καταπραϋντικό) - Δήγµατα από διάφορα έντοµα, 
τσούχτρες, κλπ.

Συνίσταται για:
Γεροντική κνύζα - Κνησµός οποιασδήποτε αιτιολογίας - 
Μικροτραυµατισµοί και µικροερεθισµοί µετά το 
ξύρισµα κνηµών και γενείου (στυπτικό και 
επουλωτικό) 

Αντικνησµώδες δροσιστικό, απαλυντικό γαλάκτωµα για 
ξηρό ερεθισµένο δέρµα

Συνίσταται για:

- Ερεθισµούς µετά το ξύρισµα κνηµών, γενείου κλπ.

- Αφυδάτωση, τραχύτητα και ξηρότητα δέρµατος
- Ερεθισµούς από απορρυπαντικές και χηµικές ουσίες 
και από φυσικούς παράγοντες όπως κρύο, ξηρός αέρας 
και ήλιος 

- Καθηµερινή υγιεινή πρωκτογεννητικής περιοχής.

- Για το καθηµερινό µπάνιο νεογνών και βρεφών 
(και σε εµφάνιση ανεµοβλογιάς)

- Σε σµηγµατόρροια και ακνεικά δέρµατα
Συνίσταται:

- Ατοπική δερµατίτιδα - Δερµατίτιδες.

Μη αλκαλικό ήπιο υγρό σαπούνι δέρµατος µε 
αποσµητική ενέργεια

- Ξηροδερµία και παρατρίµµατα

- Καθηµερινό καθαρισµό προσώπου, χεριών, 
ποδιών και σώµατος.

- Ποικιλόχρου πιτυρίαση
- Σµηγµατορροική δερµατίτιδα

- Ατελές ξέβγαλµα

- Πιτυρίδα
Συνίσταται για:



Απολυµαντικό SANIX GEL ACTIVEL καθαρισµού
χεριών Gel 4lt

Αντισηπτικό χεριών
Manusept gel

+6% ΦΠΑ = 2.40€

100ml

+6% ΦΠΑ = 7.10€

475ml

+6% ΦΠΑ = 16.70€

AURA NUOVA Gel
ήπιο αντισηπτικό

+6% ΦΠΑ = 4.23€

500ml

1lt

+6% ΦΠΑ = 12.93€

Καθαριστικό χεριών Gel
Beauty Line Cosmetics 300ml

+6% ΦΠΑ = 3.12€

+6% ΦΠΑ = 41.34€

4lt

+6% ΦΠΑ = 0.49€

15 τεµ.

Deep Fresh
Υγρά Αντιβακτηριδιακά

µαντηλάκια

+6% ΦΠΑ = 2.48€

100 τεµ. pop-up+6% ΦΠΑ = 7.03€

ARLEM Gel καθαρισµού Χεριών
1L µε Ήπια Αντισηπτική Δράση



Αλκοολούχος λοσιόν 70 SPRAY SANIX Λοσιόν Απολύµανσης

+6% ΦΠΑ = 40.02€

4lt

+6% ΦΠΑ = 11.30€

1lt Spray

ACTIVEL καθαρισµού χεριών
4lt Λοσιόν

+24% ΦΠΑ = 12.15€

Συσκευή Κρεµοσάπουνου

και Αντισηπτικού Gel 500ml

Septona Αντιβακτηριακά
µαντηλάκια µε ενυδατική δράση

+24% ΦΠΑ = 16.93€

Dispencer Ocean υγρού

σαπουνιού & Αντισηπτικού Gel 750 ml

+6% ΦΠΑ = 1.59€

200ml

+6% ΦΠΑ = 1.48€

100ml

Υγρά Μαντηλάκια Sidifresh
Antibacterial 70τεµ

+6% ΦΠΑ = 1.31€

+6% ΦΠΑ = 0.49€

15 τεµ.

+6% ΦΠΑ = 14.73€

Bakti Liquid Wash Rub
Αλκοολούχο Υγρό Αντισηπτικό 1L

+6% ΦΠΑ = 9.01€

IASIS Αλκοολούχος λοσιόν 70 

+6% ΦΠΑ = 1.59€

410ml

+6% ΦΠΑ = 1.20€

230ml



Hyssopus κρεµοσάπουνο 1lt

+6% ΦΠΑ = 1.10€

1lt

+6% ΦΠΑ = 3.45€

4lt

Antibakt Universal Απολυµαντικό

+6% ΦΠΑ = 10.64€

1lt

+6% ΦΠΑ = 4.72€

710ml spray

Χλωροκαθαριστικό πολλαπλών

χρήσεων 600ml

+6% ΦΠΑ = 2.57€

+24% ΦΠΑ = 1.38€

Hyssopus χλωροκαθαριστικό
& λευκαντικό (λεµόνι - λουλούδια)

BAKTIWASH LIQUID S

+6% ΦΠΑ = 1.97€

1lt µε αντλία

+6% ΦΠΑ = 5.30€

4lt

Bakti Liquid
Wash Premium 4lt

+6% ΦΠΑ = 7.62€

+6% ΦΠΑ = 20.00€

4lt



Αυτοκόλλητο σήµανσης δαπέδου

+24% ΦΠΑ = 112.84€

Ταπέτο απολύµανσης Sani-Trax
61χ81cm

Ταπέτο STANDARD
εσωτερικού χώρου µε εκτύπωση

+24% ΦΠΑ = 392€

HyPass - antimicrobial 

disinfection mat 40×60 εκ.

+24% ΦΠΑ = 71.20€

Mikrobac® forte 
απολυµαντικό επιφανειών 5lt

+24% ΦΠΑ = 101.61€

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΓΙΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

+24% ΦΠΑ = 6.45€

Κάλυµµα για τηλεχειριστήριο
50τεµ.

+24% ΦΠΑ = 8.68€

Πετσέτα µιας χρήσης Non woven

+24% ΦΠΑ = 18.74€

100τεµ. 40x80 εκ.

+24% ΦΠΑ = 37.00€

100τεµ. 75x150 εκ.



+13% ΦΠΑ = 7.40€

Ultrasound gel διάφανο - 5000ml

+24% ΦΠΑ = 22.73€

PREMIUM STANDARD
Πλαστικό + Χαρτί Λευκό

Ρολό Non Woven Λευκό 60εκ.

Χαρτί Καρδιογράφου 90mm*90mm

+24% ΦΠΑ = 4.40€

Ηλεκτρόδια κοπώσεως FS-50

+24% ΦΠΑ = 3.15€

58εκ.*50m 

+24% ΦΠΑ = 3.63€

68εκ.*50m

+24% ΦΠΑ = 4.84€

20γρ.

+24% ΦΠΑ = 5.64€

30γρ.

Πάνα βρακάκι
Small - Medium - Large - Xlarge, συσκ. 10 τεµ.

Πάνα Ακράτειας Medium-Large-XLarge

συσκευασία 10τεµ.

+24% ΦΠΑ = 2.50€

Medium

+24% ΦΠΑ = 2.60€

Large

+24% ΦΠΑ = 3.00€

Xlarge

Πάνα Ακράτειας ηµέρας
Senior Protector Medium-Large-XLarge

συσκευασία 10τεµ.

+24% ΦΠΑ = 3.00€

Medium

+24% ΦΠΑ = 3.20€

Large

+24% ΦΠΑ = 3.50€

Xlarge

Μαντηλάκια καθαρισµού
Molicare Skintegrity Clean

+24% ΦΠΑ = 2.74€

Υποσέντονα SUPER FINEA
60x90εκ. 

+24% ΦΠΑ = 6.30€

+24% ΦΠΑ = 3.12€

Small

+24% ΦΠΑ = 3.22€

Medium
Large
Xlarge

+24% ΦΠΑ = 280€

Πλαστικοποιηµένο ρολό 60cm
µε δικό σας λογότυπο

Ελάχιστη
παραγγελία:
100 τεµάχια

Υποσέντονα Open Care

+24% ΦΠΑ = 4.19€

60χ90-15τεµ

+24% ΦΠΑ = 7.90€

60χ90-30τεµ +24% ΦΠΑ = 5.53€

90χ180-13τεµ



Αυτή η ενέργεια πραγµατοποιείται µε σκοπό να ανταποδώσουµε την αγάπη σας και να επιβραβεύσουµε την πιστότητά σας στην 

εταιρία µας. Μέσω της κάρτας  θα µπορείτε να έχετε έκπτωση 20% σε όλα τα προιόντα της λιανικής του SAMCare Card

ηλεκτρονικού αλλά και του φυσικού καταστήµατος, σε όλους τους κωδικούς ανεξαιρέτως. 

Η  σε συνέχεια της προσπάθειάς µας να προσφέρουµε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας µε τον GMTP Medical Group

πιο γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο, προχωράµε στην έκδοση κάρτας προνοµίων διακεκριµένων πελατών . SAMCare Card

Επίσης θα έχετε σηµαντικές εκπτώσεις και προσφορές σε πολλές από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας µας, οι οποίες 

πλαισιώνουν ως συνεργαζόµενες επιχειρήσεις τις παροχές της κάρτας µας. Ειδικές τιµές, προσφορές, εκπτώσεις και ιδιαίτερα 

προνόµια είναι µόνο λίγες από τις παροχές που θα σας προσφέρουµε!

Σύντοµα θα είναι διαθέσιµη η κάρτα µέσω της ιστοσελίδας www.samcare.gr

Εθν. Αντιστάσεως 42-44

Καλαμαριά, 55133,

Θεσσαλονίκη

τ. +30.2310.44.11.11

www.samcare.gr

�nfo@samcare.gr



Όλα για την υγεία σας!

Παραγγείλτε στο GMTP Shop

Επισκεφτείτε το eshop µας
πατώντας το κουµπί

και δείτε όλα τα προϊόντα µας!

Οι προσφορές ισχύουν έως 28/01/2021 µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων.
Η GMTP Medical Group διατηρεί το δικαίωµα να αναθεωρήσει ή να αποσύρει το παρόν έντυπο,

οποιαδήποτε στιγµή, χωρίς καµία προειδοποίηση.

Σ Π Ι Τ Ι

Gmtpshop

Προτεραιότητά μας η δική σας ασφάλεια.

https://gmtpshop.com
https://gmtpshop.com
https://gmtpshop.com

