Ręce i skóra

Silonda lipid®

emulsja o działaniu
pielęgnującym
i regenerującym skórę
Jej zadaniem jest wyrównanie ubytku
wilgotności oraz stopnia natłuszczenia
skóry, jak również działanie o charakterze
regeneracyjnym w przypadku uszkodzonej
już skóry.
Silonda lipid jednocześnie regeneruje
i pielęgnuje skórę, która wymaga
szczególnej ochrony w niesprzyjających
warunkach (np. częste mycie).

intensywna pielęgnacja
do wszystkich rodzajów skóry

Ręce i skóra

Właściwości

Korzyści

Obszar zastosowañ

Wykorzystanie odpowiednio dobranych
i w optymalny sposób połączonych ze sobą
składników pielęgnujących

Sprzyja regeneracji uszkodzonej skóry (efekt
leczniczy). W ukierunkowany i zamierzony
sposób polepsza wilgotność i elastyczność
skóry. Wypielęgnowana skóra jest dzięki temu
odporniejsza na wpływ szkodliwych warunków
zewnętrznych

Produkt przebadany dermatologicznie

Stanowi najlepsze z możliwych zabezpieczenie
przed niepożądanymi efektami ubocznymi.

Dodatkowe zabezpieczenie użytkownika poprzez
test DAPPT (Double Application Prolonged Patch
Test *)

Preparat doskonale tolerowany przez skórę.
Optymalna tolerancja również w specjalnych
warunkach testowych

Do pielęgnacji rąk i skóry narażonej
na zniszczenie.
Szczególnie zalecana w przypadku częstego
mycia i dezynfekcji (po higienicznej
i chirurgicznej dezynfekcji rąk).
Do pielęgnacji całego ciała dla wszystkich
rodzajów skóry, a szczególnie dla osób
o suchej, wrażliwej, lekko już uszkodzonej
skórze.
Doskonała do pielęgnacji skóry pacjentów.

Emulsja wody w oleju

Reguluje trwale poziom tłuszczów oraz bilans
wodny skóry. Szybko wnika w głąb skóry

Optymalne właściwości użytkowe dostosowane
do warunków i potrzeb praktycznych

Daje się dobrze rozprowadzać.
Posiada przyjemny, delikatny zapach

Poręczna butelka jako opakowanie

Dzięki temu możliwe jest zastosowanie pompek
dozujących i dozowników ściennych

Zgłoszona do Krajowego Systemu Informowania
o Kosmetykach – nr wrejestrze RK/36676/2002

Przetestowana klinicznie i dermatologicznie

Sposób postępowania
Ręce i ciało pielęgnować stosując środek
Silonda lipid. Nanieść potrzebną ilość, lekko
rozprowadzić i wetrzeć w skórę.

* DAPPT – przedłużony test plastrowy z podwójną aplikacją

Zastosowanie
• w szpitalach, gabinetach lekarskich,
stomatologicznych, kosmetycznych, domach
pomocy społecznej
• dla lekarzy, personelu pielęgniarskiego oraz
pacjentów.
Silonda lipid jest emulsją do rąk i ciała
o właściwościach pielęgnujących
i regenerujących skórę.
Wzmaga elastyczność skóry i poprawia
jej wilgotność.
Znakomicie tolerowana również w przypadku
wrażliwej skóry.

Skład wg INCI
Aqua, Paraffinum Liquidum, Ethylhexyl
Palmitate, Glycerin, Sorbitan Isostearate,
Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Magnesium
Sulfate, Methylparaben, Propylparaben,
Lactic Acid, Tocopherol, Hydrogenated Palm
Glycerides Citrate, Parfum, Cinnamyl Alcohol,
Hydroxycitronellal, Isoeugenol, Geraniol,
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde,
Butylphenyl Methyl-propional, Linalool, Benzyl
Benzoate, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Limonene,
Alpha-Isomethyl Ionone.

Opakowania
Jednostkowe
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Handlowe

Symbol

Tuba 100 ml

50 szt.

301427

Butelka 500 ml

24 szt.

303895

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

W celu łatwego i higienicznego dozowania
zalecamy stosowanie dozowników:
Dermados z wkładem teflonowym
Dermados z wkładem plastikowym

GSN 2N
GSN 2NP

