Soft Care Dermasoft
Pielęgnacyjno - ochronny krem do pielęgnacji skóry

Produkty z linii Soft Care Line są produkowane w

rąk w jednorazowych saszetkach zaopatrzonych w

jednorazowych

specjalną

Hermetyczne zamknięcie saszetki oraz specjalna zastawka

zastawkę

zabezpieczającą

substancję

saszetkach,

czystych

znajdującą się w saszetce przed wtórną kontaminacją,

dodatkowo uniemożliwiają wtórną

do dozowników ściennych.

czemu

produkt

pozostaje

mikrobiologicznie.

kontaminację, dzięki

sterylny

przez

cały

okres

użytkowania.
Soft Care Dermasoft jest kremem do pielęgnacji i
ochrony

skóry

rąk

narażonej

na

oddziaływanie

niekorzystnych czynników takich jak częste mycie i
odkażanie.

Polecany

jest

do

pielęgnacji

skóry

po

higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz dla osób
posiadających suchą skórę.

składników, które chronią, pielęgnują i regenerują skórę
rąk (szczególnie wrażliwą), narażoną na oddziaływanie
niekorzystnych czynników związanych z wykonywaniem
pracy. Krem dostarcza skórze utracone substancje
tłuszczowe i nawilżające, przyjazne dla skóry składniki
przywracają właściwe natłuszczenie oraz przyspieszają
odtworzenie naturalnych funkcji skóry. Zawarte w kremie
woski zapobiegają wysuszaniu i pierzchnięciu skóry. Krem
szybko się wchłania, nadając skórze naturalną miękkość i
elastyczność. Nie zawiera lanoliny, silikonu i związków
zapachowych, substancji alergizujących i konserwantów.
Soft Care Dermasoft został przebadany pod względem
stosowania



emulsja typu „olej w wodzie” (O/W)



dostarcza skórze utracone w czasie pracy
substancje tłuszczowe i nawilżające



zawiera kombinację różnych wosków,
zapobiegających wysuszaniu i pierzchnięciu

Soft Care Dermasoft zawiera specjalną kompozycję

bezpieczeństwa

Cechy:

oraz

toksykologii

dopuszczony przez certyfikowane laboratorium.

i

skóry


szybko się wchłania, nadając skórze naturalną
miękkość i elastyczność



nie zawiera lanoliny, opracowany specjalnie dla
skóry wrażliwej na lanolinę



nie zawiera silikonu i związków zapachowych,
konserwujących i alergizujących



ekonomiczny w użyciu



jednorazowe, higieniczne opakowania



kompatybilny z linią Soft Care

Sposób użycia

Certyfikaty i atesty

Wycisnąć jedną porcję kremu Soft Care Dermasoft z
dozownika na czyste i suche ręce i rozprowadzić
krem po powierzchni rąk.

• Krajowy System Informowania o Kosmetykach
Wprowadzonych do Obrotu RK/171915/2006
• Świadectwo Jakości Zdrowotnej Państwowego
Zakładu Higieny Nr HŻ/00918/01/2004

Właściwości

Opakowania handlowe:

saszetka 800 ml

Numer katalogowy:

V6971740

Wygląd:

biały krem.

pH (koncentrat):

6.5 – 7.0.

Gęstość (20oC):

0.99 g/cm3.

Skład chemiczny:
emulsifying wax, ethylene glycol monostearate,
isopropyl myristate, sorbitol, 4-hydroxybenzoic acid
methylester, 4-hydroxybenzoic acid propylester,
woda

JohnsonDiversey Polska Sp. o.o.
ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Tel.: 022 328 10 00
Fax: 022 328 10 01
www.johnsondiversey.pl

Wyposażenie uzupełniające:
Do dozowania i aplikacji służą: dozownik Soft Care
Line
Najlepiej zużyć przed końcem: 2 lata od daty
produkcji (na opakowaniu).
UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego
stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu,
dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz
przedstawiciel.

