Soft Care Dove
Cream Wash

Łagodne mydło w płynie do higienicznego
i chirurgicznego mycia rąk w jednorazowych
saszetkach zaopatrzonych w specjalną
zastawkę zabezpieczającą substancję
znajdującą się w saszetce przed wtórną
kontaminacją, do dozowników ściennych.
Soft Care Dove Cream Wash łączy w sobie cechy
mydła i kremu pielęgnacyjno-ochronnego do rąk.
Polecany jest do stosowania wszędzie tam, gdzie
należy często myć ręce oraz gdzie są wymagane
wysokie standardy higieniczne w celu zapobiegania
zakażeniom krzyżowym.
Soft Care Dove Cream Wash został tak opracowany,
aby uzyskać łagodne, a jednocześnie skuteczne
w działaniu mydło przeznaczone do częstego
stosowania. Preparat zawiera mieszaninę anionowych
i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych
oraz związków pielęgnacyjno-ochronnych. Mieszanina
anionowych i amfoterycznych związków powierzchniowo
czynnych zapewnia wysoką skuteczność usuwania
wszelkich zabrudzeń. Kwasy mlekowy i aminowy
gwarantują łagodność dla skóry, zapobiegając
wysuszaniu i podrażnieniom. Związki nawilżające
dają poczucie naturalnej miękkości i elastyczności
skóry.
Preparat tworzy obfitą, łatwą do spłukania pianę
i pozostawia świeży, przyjemny zapach.
Soft Care Dove Cream Wash został przebadany
pod względem bezpieczeństwa stosowania oraz
toksykologii i dopuszczony przez certyfikowane
laboratorium.
Produkty z linii Soft Care Line są produkowane
w jednorazowych saszetkach, które są czyste
mikrobiologicznie. Hermetyczne zamknięcie saszetki
oraz specjalna zastawka dodatkowo uniemożliwiają
wtórną kontaminację, dzięki czemu produkt pozostaje
sterylny przez cały okres użytkowania

Cechy:
• Skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia;
• Łagodny dla skóry, przeznaczony do częstego
stosowania;
• Zawiera związki pielęgnacyjno-ochronne
nadające skórze miękkość i elastyczność;
• Jednorazowe, higieniczne opakowania;
• Kompatybilny z produktami z linii Soft Care;
• Pozwala na uzyskanie obfitej piany, łatwej
do spłukania;
• Pozostawia przyjemny, świeży zapach.

Soft Care Dove
Cream Wash

Sposób użycia

Właściwości

Higieniczne mycie rąk:

Wygląd:
pH (koncentrat):
o
Gęstość (20 C):

• wycisnąć jedną porcję mydła Soft Care
Dove Cream Wash z dozownika na ręce;
• zwilżyć ręce delikatnie wodą i rozprowadzić
mydło po powierzchni rąk do uzyskania obfitej
piany;
• myć ręce dokładnie przez minimum 30-60 sekund;
• spłukać ręce wodą i osuszyć jednorazowym
ręcznikiem;
Chirurgiczne mycie rąk:
• wycisnąć dwie porcje mydła Soft Care
Dove Cream Wash z dozownika na ręce;
• zwilżyć ręce delikatnie wodą i rozprowadzić
mydło po powierzchni rąk do uzyskania obfitej
piany;
• myć dokładnie ręce i przedramiona przez
minimum 2 - 5 minut;
• czynność wykonać dwukrotnie;
• spłukać ręce wodą i osuszyć jednorazowym
ręcznikiem papierowym lub jałową serwetą
tekstylną;
Wyposażenie uzupełniające:
Do dozowania i aplikacji służą: dozownik
Soft Care Line.

gęsty, opalizujący, biały płyn
5.0
1.04 g/cm3

Skład chemiczny:
Mieszanina anionowych i amfoterycznych związków
powierzchniowo czynnych, kwas mlekowy, kwas
aminowy.
Certyfikaty i atesty
• Krajowy System Informowania o Kosmetykach
Wprowadzonych do Obrotu RK/218687/2008
• Świadectwo Jakości Zdrowotnej Państwowego
Zakładu Higieny nr HŻ/01487/01/2004
Opakowania handlowe:

saszetka 800 ml

Numer katalogowy:

V6961200

Najlepiej zużyć przed końcem: 2 lat od daty
produkcji (na opakowaniu).
UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego
stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu,
dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz
przedstawiciel.
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