Ręce i skóra

Silonda®

pielęgnująca emulsja
do rąk i ciała
Silonda zachowuje i reguluje stopień
wilgotności skóry, szczególnie w przypadku
częstego mycia i dezynfekcji.
Szybko działające substancje regulujące
wilgotność chronią skórę przed
wystąpieniem podrażnień.

dla wrażliwej skóry
zawiera wosk pszczeli

Ręce i skóra

Właściwości

Korzyści

Obszar zastosowañ

Bogata kompozycja olejków
pielęgnujących

Reguluje stopień wilgotności skóry
oraz jej natłuszczenie

Zawiera wosk pszczeli

Wygładza skórę

Emulsja nawilżająca

Uczucie przyjemnego chłodu, świeżości np. po
leczeniu ciepłem, terapii promieniowaniem
podczerwonym, ultrafioletowym lub radioterapii

Doskonałe wchłanianie przez skórę

Ważne dla personelu medycznego
– nie powoduje śliskości skóry

Wysoka wydajność stosowania

Oszczędna w dozowaniu

Proste użycie, optymalna forma dozowania dla
każdego zakresu stosowania

Możliwość ułatwionego dozowania przy
zastosowaniu pompki dozującej.
Forma opakowania umożliwia dozowanie
preparatu bezpośrednio z dozownika Dermados
firmy Ecolab

Silonda jest szczególnie przydatna
do codziennej pielęgnacji rąk i ciała, a także
przy częstym myciu i dezynfekcji.
Do pielęgnacji skóry po higienicznej
i chirurgicznej dezynfekcji rąk.
Do regeneracji i regulowania stanu skóry
po zabiegach z wykorzystaniem wysokich
temperatur oraz naświetlaniach,
terapii promieniowaniem podczerwonym
i ultrafioletowym, po kąpielach, do pielęgnacji
całego ciała.
Dla osób posiadających suchą skórę.

Zgłoszona do Krajowego Systemu Informowania
o Kosmetykach – nr w rejestrze RK/36674/2002
Zastosowanie
• w szpitalach, gabinetach lekarskich,
stomatologicznych, kosmetycznych, domach
pomocy społecznej
• dla lekarzy, personelu pielęgniarskiego oraz
pacjentów.
Silonda jest delikatną emulsją pielęgnacyjną
przeznaczoną do wrażliwej i narażonej na
zniszczenie skóry.
Zawarty w niej wosk pszczeli chroni i wygładza
skórę, a olejki pielęgnacyjne regulują stopień
jej wilgotności.
Silonda pielęgnuje, chroni, wygładza i nawilża
skórę.
Jest dobrze wchłaniana przez skórę, przyjemnie
chłodzi i działa odświeżająco.

Przetestowana klinicznie i dermatologicznie

Skład wg INCI
Aqua, Paraffinum Liquidum, Propylene Glycol,
Palmitic Acid, Stearic Acid, Triethanolamine,
Carbomer, Cera Alba, Parfum, Cinnamyl alcohol,
Hydroxycitronellal, Isoeugenol, Geraniol,
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde,
Butylphenyl Methyl-propional, Linalool, Benzyl
benzoate, Hexyl cinnamal, Citronellol, Limonene,
Alpha-Isomethyl Ionone, Methylparaben,
Propylparaben.

Opakowania
Jednostkowe

Handlowe

Symbol

Tuba 75 ml

50 szt.

301926

Butelka 500 ml

24 szt.

303889

Silonda pielęgnuje również wrażliwą skórę
niemowląt.
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Sposób postępowania
Dłonie i ciało pielęgnować regularnie stosując
Silondę, nanieść niewielką ilość emulsji na
dłonie i rozprowadzić.

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

GSN 2N
GSN 2NP

