




Інноваційне виробництво
Компанія ESTEM заснована у 2015 році. 
На сьогодні – ми єдині в Україні виробляємо 
та реалізуємо інноваційні засоби особистої 
гігієни одноразового використання, а також 
високоякісний домашній текстиль 
за європейськими стандартами.

Види діяльності
Компанія ESTEM активно працює у двох 
напрямках: одноразові засоби особистої гігієни 
та домашній текстиль. Також ми постійно 
розширюємо асортимент та шукаємо нові 
продукти – інноваційні для українського ринку.

ПРО НАС



Новий підхід
Продукція компанії ESTEM – це свіжий погляд 
на питання особистої гігієни. Використовуючи 
наші товари, процес стає більш оптимізованим, 
витрачається менше часу, зусиль та води. Наша 
мета – вивести поняття особистої гігієни на 
якісно новий рівень.

Ми відкриті до партнерства
Ми володіємо ексклюзивним правом реалізації 
одноразових пінних губок на території України. 
На основі цього наша компанія готова 
розглядати варіанти співробітництва 
на взаємовигідних умовах.



ПІННІ ГУБКИ
ESTEM 
Одноразові пінні губки ESTEM – це інноваційний 
продукт на ринку України, створений для 
підтримки загальної чистоти тіла. Використання 
пінних губок значно полегшує дотримання гігієни 
в умовах дефіциту води, часу та звичних благ.
Пінні губки ESTEM можна використовувати 
будь-де: вдома та під час подорожей, у воєнно-
польових умовах, в період реабілітації. 

СІМ’Я ПОБУТ

СПОРТ ГІГІЄНА

ЖІНКАМ НЕМОВЛЯТАМ

В ПОЇЗДІ В ЛІТАКУ

В ДОРОЗІ ТУРИЗМ

МЕДИЦИНА АРМІЯ



СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ПІННОЇ ГУБКИ ESTEM

1. Розпакувати губку 2. Змочити губку 30 мл води 3. Повністю губку не мочити

4. Спінити губку 5. Намилити тіло 6. Витерти рушником або змити водою



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основний матеріал для виготовлення 
одноразових пінних губок – натуральна фібро-
тканина. Вона м’яка та приємна на дотик, 
виробляється без використання штучних 
барвників та домішок. Це робить її екологічно 
безпечною для людини та навколишнього 
середовища.

На губку ESTEM нанесений дерматологічний 
гель з нейтральним pH 5.5. Він ретельно очищує 
шкіру від забруднень та дезінфікує її.
Для появи насиченої піни достатньо 30 мл 
води. Очистити шкіру від піни можна змивши 
водою, або обмежитися рушником із комплекту. 
Мильних слідів та липкості не залишається. 

Параметри пінної губки ESTEM

20 см

12 см

Вага 5 г



компактність та зручність у користуванні 

дезінфекція та очищення шкіри 

безпечність для людини та довкілля

доступність по ціні

не має вікових обмежень

без подразнень та алергічних проявів

тривалий термін придатності

підходить для будь-якого типу шкіри

не замерзає в мороз та не висихає у спеку

Переваги пінних
губок ESTEM:



ПІННА ГУБКА 
ESTEM MEDICAL 
В ПЕРІОД РЕАБІЛІТАЦІЇ



ВИКОРИСТАННЯ
• догляд за людиною обмеженою у пересуванні; 
• в період реабілітації; 
• люди похилого віку; 
• хворі які знаходяться у комі.



МІСЦЯ 
ВИКОРИСТАННЯ
• лікарні та інщі медичні заклади; 
• пологові будинки; 
• будинки для людей похилого віку. 



ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ 
ПІННОЇ ГУБКИ MEDICAL

замінює приймання ванни чи душу; 
мінімальна кількість води; 
не потрібно транспортувати людину; 
полегшує роботу персоналу; 
полегшує реабілітацію пацієнта 
можна не змивати водою, 
протерти вологим рушником.



РЕЗУЛЬТАТ! 
Шкіра стає чистою, 
зволоженною та приємно пахне!



ПІННА ГУБКА 
ESTEM UNIVERSAL 
УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

Пінна губка ESTEM UNIVERSAL 
підходить для загальної гігієни тіла 
дітей та дорослих. Розміри та вага губки 
дозволяють брати її з собою будь-куди. 
Вона не займатиме багато місця в сумці, 
валізі або бардачку автомобіля.

Дезінфікуючий ефект пінних губок 
ESTEM досягається за допомогою 
унікального дерматологічного гелю. 
Після гігієнічних процедур шкіра стає 
чистою, зволоженою та м’якою на дотик.

Однієї губки та декількох крапель води 
вистачить, щоб очистити тіло навіть від 
значного забруднення – мастила, мазути 
та залишків будівельних матеріалів.

В упаковці знаходиться одна губка 
одноразового використання.





ПІННА ГУБКА 
ESTEM HOME & TRAVEL   
ДЛЯ ДОМУ ТА ТУРИЗМУ 

Пінна губка ESTEM home & travel – це 
унікальний засіб гігієни для одноразового 
використання. 

Вміст упаковки:

•  пінна губка, виготовлена із 100% 
натуральної фібро-тканини. Гіпоалергенний 
гель, який нанесений на губку, підходить 
для будь-якого типу шкіри та не має вікових 
обмежень у використанні. 

•  гіпоалергенний бактерицидний рушник, 
виготовлений із нетканого екологічно 
чистого матеріалу – спанлейс. Він 
швидко поглинає вологу, піну та бруд, що 
залишились на шкірі. Рушник достатньо 
міцний, м’який та приємний на дотик. 

В умовах подорожі або відпочинку на 
природі питання підтримки гігієни тіла 
стає особливо гостро. За допомогою 
пінної губки ESTEM home & travel можна 
лишатися чистим в будь-яких умовах, 
використовуючи мінімальну кількість 
води, часу та зусиль.





ПІННА ГУБКА 
ESTEM MILITARY 
ДЛЯ ПОЛЬОВИХ ТА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВ 

Пінна губка ESTEM MILITARY розроблена 
для використання у воєнно-польових 
умовах, коли доступ до великої кількості 
води обмежений. Вона рекомендована до 
застосування при будь-яких ушкодженнях 
шкіри – висипи, подразнення, рани, синці 
та інші травми.

Вміст упаковки:

•  пінна губка, виготовлена із 100% 
натуральної фібро-тканини. Матеріал не 
містить штучних домішок та барвників, 
тому підходить для людей, страждаючих 
алергією. Дерматологічний гель очищує 
шкіру, зволожує та дезінфікує.

•  гіпоалергенний бактерицидний рушник, 
виготовлений із сучасного та екологічно 
чистого матеріалу – спанлейс. Приємний 
на дотик рушник має відмінну поглинаючу 
властивість, дозволяє швидко і легко 
витерти піну та бруд зі шкіри.     

Одноразова пінна губка ESTEM MILITARY 
також підходить для використання після 
фізичних навантажень та екстремальних 
хобі – заняття спортом, СПА-процедур та 
активного відпочинку.





СЕРТИФІКАТИ ЯКОСТІ
Сировина для пінних губок ESTEM імпортується з Іспанії та 
відповідає найвищим стандартам якості, які діють в країнах ЄС. 
Продукти компанії пройшли державну сертифікацію та були 
протестовані професійними дерматологами. Якість продукції 
підтверджена відповідними документами – висновками державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи.





ЧОМУ ПІННІ ГУБКИ 
ESTEM ЗАСЛУГОВУЮТЬ 
ВАШОЇ УВАГИ?
• Інноваційний продукт на ринку України, якому немає аналогів;
• Вигідна ціна для партнерів та доступна для кінцевого 

споживача;
• Сертифікований товар європейської якості, безпечний для 

людини та навколишнього середовища;
• У виробництві використовуються лише високоякісні матеріали, 

імпортовані з Іспанії;
• Процес користування продуктом зрозумілий та зручний;
• Економія зусиль, часу та води з боку користувача;
• Не має протипоказань і обмежень за віком та типами шкіри;
• Широкий спектр використання продукту робить його 

потенційно затребуваним серед споживачів.   






