Ręce i skóra

Seraman® sensitive foam

Delikatna pianka myjĄca

Delikatna pianka myjąca, zawierająca
najnowocześniejsze, łagodne składniki
myjące.
Zapobiega wysuszaniu skóry, czyniąc
produkt idealnym do mycia nawet
najdelikatniejszej skóry.

przyjemna w stosowaniu
stabilna, gęsta piana
bez substancji zapachowych i barwników
możliwość stosowania od 1-go dnia
życia

Ręce i skóra

Właściwości

Korzyści

Obszar zastosowań

Wyjątkowe właściwości myjące dzięki
połączonemu działaniu środków
powierzchniowo-czynnych i APG

Szczególnie zalecana dla osób o wrażliwej
skórze oraz do mycia dzieci i niemowląt

Produkt bezbarwny i bezzapachowy

Niewielkie ryzyko wystąpienia alergii,
brak przypadków podrażnień skóry

Przyjazna dla skóry wartość pH ok. 5,0

Mycie bez ryzyka podrażnień

Przebadana dermatologicznie

Nadaje się również do mycia ciała
i włosów oraz do higieny intymnej

Trwała pianka przyjemna w nakładaniu

Doskonałe właściwości myjące,
łagodne mycie i pielęgnacja

Pojemnik zaopatrzony w ręczną pompkę

Nowoczesne i wygodne dozowanie
bez konieczności spieniania wodą, możliwość
stosowania bezpośrednio przy łóżku chorego

Mycie noworodków.
W szpitalach,
gabinetach lekarskich,
domach pomocy
społecznej (dla osób
o wrażliwej skórze).
Szczególnie
przydatna przy
pielęgnacji pacjentów
przewlekle chorych
(możliwość użycia
bezpośrednio przy
łóżku chorego).

Zminimalizowana ilość składników,
brak ryzyka alergii

Idealna dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek,
pacjentów i osób z wrażliwą skórą,
często myjących ręce

Opinia IMiD w Warszawie nr ZF/K/11/2001

Możliwość mycia noworodków
od 1-go dnia życia

Zastosowanie
Do mycia dzieci, niemowląt i noworodków
od 1-go dnia życia.
Idealnie nadaje się do mycia rąk i ciała,
a także do mycia rąk przed chirurgiczną
i po higienicznej dezynfekcji rąk.
Seraman sensitive foam jest delikatnym
preparatem myjącym i pielęgnującym.
Dzięki zawartości specjalnie dobranych środków
powierzchniowo-czynnych dokładnie myje,
jednocześnie pielęgnując skórę.
Nie zawiera barwników ani substancji
zapachowych.
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Piankę Seraman®
sensitive foam
nanieść na skórę,
rozprowadzić, zetrzeć
wilgotną ściereczką.
W przypadku mycia
niemowląt spłukać
wodą.

W celu łatwego i higienicznego dozowania
zalecamy stosowanie dozownika:
Dermados foam z wkładem do piany

GSN F

Skład wg INCI
Aqua, Sodium Laureth Sulfate,
PEG-7-Glyceryl Cocoate, Lauryl Glucoside,
Laureth-2, Sodium Benzoate.

Opakowania
Jednostkowe

Handlowe

Symbol

Butelka 200 ml
z ręczną pompką

12 szt.

303879

Butelka 400 ml
do dozownika
Dermados® foam

24 szt.

303875

Wkład do
Dermados® foam

15 szt.

GSN pmpF

Importer:
Ecolab Sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków
www.ecolab.pl

Możliwość adaptacji dozownika Dermados
na dozownik pianowy poprzez wymianę wkładu.

