
SofiGuard
COMPANY PROFILE



SofiGuard is committed to provide the best quality 
products to safe-guard against COVID-19 infection 
for personal and  surroundings protection for 
everyday care.

تقــدم منتجــات »ســوفي جــارد« جــودة عاليــة فــي جميــع 
منتجاتهــا للحمايــة مــن العــدوي بفيــروس كورونــا و التــي 
تشــمل منتجــات الحمايــة الشــخصية و كذلك حماية االســطح 

ــي. ــتخدام اليوم ــرة االس ــياء كثي و االش

WHO 
ARE 
WE?



Product 
Range 1 2

3 4

5 6 7

Ethyl Alcohol 75%

Disposable Face Mask

Kids

Protective Solution  
for surfaces & objects

Face Mask KN95

Wipes Antiseptic Solution

كحول ايثيلي %75

كمامات طبية للكبار

أطفال

 محلول حماية
 متعدد االغراض لالسطح و االشياء

 KN95 كمامات طبية

مناديل مبللة محلول مطهر



Ethyl 
Alcohol



Ethyl 
Alcohol

SOFIGUARD ALCOHOL PROMISES
- Complete protection for you and your family 

against viruses and bacteria.
- Ease and convenience of use.
- The smell of cleanness.
- Smooth feeling with a formula that protects 

the skin from dehydration.
- Wide range of packages for everyday use.
- Affordable price.

»سوفي جارد« كحول ايثيلي
- يضمن الحماية لك و لعائلتك من الجراثيم  

والبكتيريا والفيروسات 
- سهل االستخدام

- برائحة النظافة المنعشة
- ناعم علي اليدين بتركيبته الفريدة التي تحمي من 

جفاف الجلد
- متوافر بأحجام و عبوات مختلفة لتناسب 

احتياجاتك اليومية المتنوعة
- سعر مناسب في متناول الجميع

كحول 
ايثيلي



Ethyl Alcohol 75%
Lemon

Ethyl Alcohol 75%
Vanilla

Ethyl Alcohol 
Pure

Ethyl Alcohol 75%
Signature Scent

Ethyl Alcohol 75%
Lavender

كحول ايثيلي %75
ليمون

كحول ايثيلي %75
فانيليا

كحول ايثيلي نقي كحول ايثيلي %75
عطر خاص

كحول ايثيلي %75
الفندر

Ethyl 
Alcohol
Groups
مجموعة 

كحول 
ايثيلي



Ethyl 
Alcohol 75%

Lemon
كحول ايثيلي 

%75
ليمون



Ethyl 
Alcohol 75%

Lemon
كحول ايثيلي 

%75
ليمون

Size 125 ML
 مقاس ١٢5 مل

Size 125 ML Trigger
مقاس ١٢5 مل 

Size 500ML
مقاس 5٠٠ مل

Size 250ML
مقاس ٢5٠ مل

Size 60 ML
 مقاس ٦٠ مل

Size 20 ML
 مقاس ٢٠ مل



Ethyl 
Alcohol 75%

Vanilla
كحول ايثيلي 

%75
فانيليا

Size 125 ML
 مقاس ١٢5 مل

Size 125 ML Trigger
مقاس ١٢5 مل 

Size 60 ML
 مقاس ٦٠ مل

Size 20 ML
 مقاس ٢٠ مل



Ethyl 
Alcohol 

Pure
كحول 
ايثيلي 

نقي

Size 125 ML
 مقاس ١٢5 مل

Size 125 ML Trigger
مقاس ١٢5 مل 

Size 60 ML
 مقاس ٦٠ مل

Size 20 ML
 مقاس ٢٠ مل



Ethyl Alcohol 
75%

Signature Scent
كحول ايثيلي 

%75
عطر خاص

Size 125 ML
 مقاس ١٢5 مل

Size 125 ML Trigger
مقاس ١٢5 مل 

Size 60 ML
 مقاس ٦٠ مل

Size 20 ML
 مقاس ٢٠ مل



Size 125 ML
 مقاس ١٢5 مل

Size 125 ML Trigger
مقاس ١٢5 مل 

Size 60 ML
 مقاس ٦٠ مل

Size 20 ML
 مقاس ٢٠ مل

Ethyl 
Alcohol 75%

Lavender
كحول ايثيلي 

%75
الفندر



Protective 
Solution  

for surfaces & 
objects

 محلول حماية
 متعدد االغراض 

لالسطح و 
االشياء



SOFIGUARD PROTECTIVE SOLUTION :
- Complete protection against bacteria, Viruses and 

other germs for surfaces and fabrics such as: office, 
cars, doors , remote control , cloths, sofa,curtains … 
etc.

- Ease and convenience of use.
- Non-alcoholic & non-chlorinated, so it is not 

corrosive for your valuable items.
- Wide range of packages for everyday use.
- Affordable price.

»سوفي جارد« محلول حماية متعدد االغراض بقوة 
البنزلكونيوم

- يضمن الحماية المتكاملة لألسطح من الجراثيم والبكتيريا و 
الفيروسات ، مثالي للمكتب، للسيارة ، الريموت ، المالبس و 

المفروشات ، االزرار و المقابض
- سهل االستخدام

- بدون لون او رائحة و امن لالستخدام علي كافة االسطح و 
المفروشات و ال يسبب تلف لالنسجة و المفروشات

- بدون كحول أو كلور ، مما يجعله آمن و غير مضر باألسطح او 
االنسجة

- متوافر بأحجام و عبوات مختلفة لتناسب احتياجاتك اليومية 
المتنوعة

- سعر مناسب في متناول الجميع

Protective 
Solution  

for surfaces & 
objects

 محلول حماية
 متعدد االغراض 

لالسطح و 
االشياء



Protective 
Solution  

for surfaces & 
objects

 محلول حماية
 متعدد االغراض 

لالسطح و 
االشياء



Size 500 ML
 مقاس 5٠٠ مل

Size 125 ML
 مقاس ١٢5 مل

Size 250 ML
 مقاس ٢5٠ مل

Protective 
Solution  

for surfaces & 
objects

 محلول حماية
 متعدد االغراض 

لالسطح و 
االشياء

Size 1L
 مقاس ١ لتر



Disposable 
Face Mask

كمامات طبية 
للكبار



Disposable 
Face Mask

كمامات طبية 
للكبار

SOFIGUARD FACE MASKS:
- Complete protection for you and 

your family against spread of 
infection.

- High quality.
- Ease and convenience of use.
- Affordable price.

كمامة طبية »سوفي جارد« 
- تضمن الحماية لك و لعائلتك من انتقال 

العدوي
- جودة عالية

- سهل االستخدام
- سعر مناسب في متناول الجميع



Disposable Face mask 
3 ply with Filter layer 

For Adults  
Individually pack 

Box/50

كمامة طبية سوفي جارد
 3 طبقات بطبقة فلتر

للكبار
 كل ماسك مغلف 
 العلبة 5٠ ماسك 

Disposable 
Face Mask

كمامات طبية 
للكبار



Disposable Face mask 
3 ply 

For Adults
Box/50

كمامة طبية سوفي جارد 
3 طبقات

 للكبار
العلبة 5٠ ماسك

Disposable 
Face Mask

كمامات طبية 
للكبار



Disposable 
Face Mask

كمامات طبية 
للكبار

Disposable Face mask 
3 ply with Filter layer 

For Adults  
Individually pack 

Box/50

كمامة طبية سوفي جارد
 3 طبقات بطبقة فلتر

للكبار
 كل ماسك مغلف 
 العلبة 5٠ ماسك 



Disposable 
Face Mask

كمامات طبية 
للكبار

Disposable Face mask 
3 ply with Filter layer 

For Adults  
Individually pack 

Box/50

كمامة طبية سوفي جارد
 3 طبقات بطبقة فلتر

للكبار
 كل ماسك مغلف 
 العلبة 5٠ ماسك 



SofiGuard 
KN95 

Masks
كمامة 

طبية
KN95



SOFIGUARD KN95 MASKS:
- Complete protection for you and 

your family against spread of 
infection.

- High quality.
- Ease and convenience of use.
- Available with outer filter and 

without filter.
- Affordable price.

KN95  »سوفي جارد«
- تضمن الحماية لك و لعائلتك من انتقال 

العدوي
- جودة عالية

- سهل االستخدام
- متوفر بفلتر خارجي و بدون

- سعر مناسب في متناول الجميع

SofiGuard 
KN95 

Masks
كمامة 

طبية
KN95



KN 95 Face mask 
With Respirator Filter

 For Adults   
Box/10  

KN 95 سوفي جارد
مزودة بفلتر

العلبة تحتوي علي ١٠ 
قطع

SofiGuard 
KN95 

Masks
كمامة 

طبية
KN95



KN 95 Face mask 
Individually Packed

 For Adults   
Box/10  

KN 95 سوفي جارد
 كل ماسك مغلف 

العلبة تحتوي علي ١٠ 
قطع

SofiGuard 
KN95 

Masks
كمامة 

طبية
KN95



KN 95 Face mask 
Individually Packed

 For Adults   
Box/10  

KN 95 سوفي جارد
 كل ماسك مغلف 

العلبة تحتوي علي ١٠ 
قطع

SofiGuard 
KN95 

Masks
كمامة 

طبية
KN95



KN 95 Face mask 
With Respirator Filter

 For Adults   
Box/10  

KN 95 سوفي جارد
مزودة بفلتر

العلبة تحتوي علي ١٠ 
قطع

SofiGuard 
KN95 

Masks
كمامة 

طبية
KN95



KN 95 Face mask 
With Respirator Filter

 For Adults   
Box/10  

KN 95 سوفي جارد
مزودة بفلتر

العلبة تحتوي علي ١٠ 
قطع

SofiGuard 
KN95 

Masks
كمامة 

طبية
KN95



KN 95 Face mask 
With Respirator Filter

 For Adults   
Box/10  

KN 95 سوفي جارد
مزودة بفلتر

العلبة تحتوي علي ١٠ 
قطع

SofiGuard 
KN95 

Masks
كمامة 

طبية
KN95



Kids
أطفال



Ethyl 
Alcohol

SOFIGUARD ALCOHOL PROMISES
- Complete protection for you and your family against 

viruses and bacteria.
- Ease and convenience of use.
- The smell of cleanness.
- Smooth feeling with a formula that protects the skin 

from dehydration.
- Wide range of packages for everyday use.
- Affordable price.

»سوفي جارد« كحول ايثيلي
- يضمن الحماية لك و لعائلتك من الجراثيم  والبكتيريا 

والفيروسات 
- سهل االستخدام

- برائحة النظافة المنعشة
- ناعم علي اليدين بتركيبته الفريدة التي تحمي من جفاف 

الجلد
- متوافر بأحجام و عبوات مختلفة لتناسب احتياجاتك اليومية 

المتنوعة
- سعر مناسب في متناول الجميع

كحول 
ايثيلي



Size 125 ML
 مقاس ١٢5 مل

Size 125 ML Trigger
مقاس ١٢5 مل 

Size 60 ML
 مقاس ٦٠ مل

Size 20 ML
 مقاس ٢٠ مل

Ethyl 
Alcohol 65%

Lavender
كحول ايثيلي 

%٦5
الفندر



Disposable 
Face Mask
كمامات طبية

SOFIGUARD FACE MASKS:
- Complete protection for you and 

your family against spread of 
infection.

- High quality.
- Ease and convenience of use.
- Affordable price.

كمامة طبية »سوفي جارد« 
- تضمن الحماية لك و لعائلتك من انتقال 

العدوي
- جودة عالية

- سهل االستخدام
- سعر مناسب في متناول الجميع



Disposable Face mask 
3 ply with Filter layer 

For Kids  
Individually pack 

Box/50

كمامة طبية سوفي جارد
 3 طبقات بطبقة فلتر

لألطفال
 كل ماسك مغلف 
 العلبة 5٠ ماسك 

Disposable 
Face Mask
كمامات طبية



Disposable 
Face Mask
كمامات طبية

Disposable Face mask 
3 ply 

For Kids
Box/50

كمامة طبية سوفي جارد 
3 طبقات
 لألطفال

العلبة 5٠ ماسك



SOFIGUARD KN95 MASKS:
- Complete protection for you and 

your family against spread of 
infection.

- High quality.
- Ease and convenience of use.
- Available with outer filter and 

without filter.
- Affordable price.

KN95  »سوفي جارد«
- تضمن الحماية لك و لعائلتك من انتقال 

العدوي
- جودة عالية

- سهل االستخدام
- متوفر بفلتر خارجي و بدون

- سعر مناسب في متناول الجميع

SofiGuard 
KN95 

Masks
كمامة 

طبية
KN95



Wipes
مناديل مبللة

EGYPT’S MOST USED ANTISEPTIC 
WIPES.:
- Our individual packs holds 70% 

Isopropanol and Glycerin and are the 
most economical vs the competition.

- Helps reduce the risk of infections.
- Leaves no stickiness or residue on 

hands with moisturizers and glycerin.
- Smooth on Hands.
- Provides safe and effective cleaning.
- Available in 12 pcs in pack 100 pcs.



Wipes
مناديل مبللة 12 wipes

١٢ منديل مبلل 

1 wipe
 ١ منديل مبلل

100 wipes
١٠٠ منديل مبلل 



SOFIGUARD ANTISEPTIC SOLUTION:
-Contains +75% pharmaceutical 

gradeIsopropyl Alcohol + 2% 
Chlorhexidine + Glycerin + 
Benzalkonium Chloride.

-Kills 99.9% of bacteria and viruses 
upon contact.

-Provides on the go protection with no 
need for soap or water.

Antiseptic 
Solution

 محلول
مطهر

»سوفي جارد« محلول مطهر
- يحتوي على %75+ كحول أيزوبروبانول+ 

كلوروهكسيدين + مركب رباعي االمونيوم + 
جليسرين. 

- يقضي على %99.9 من الفيروسات والجراثيم
- يحتوي على مواد مرطبة تمنع األضرار 

الجلدية للمطهرات العادية. 
- يوفر الحماية الكاملة بدون الحاجة الي 

استخدام ماء وصابون.



Size : 500 ML 

Size : 1 L 

Antiseptic 
Solution

 محلول
مطهر



Size : 5 L 

Size : 10 L 

Antiseptic 
Solution

 محلول
مطهر



Hospitals



Our 
Stands

SOFIGUARD ENTRANCE STANDS:
- Malls
- Schools
- Universities
- Ammusement Parks
- Events

We sell all above products in it.



Our 
Stands




