
Lifosan® soft

Mycie rąk

n   Pozytywna opinia IMiD
n    Do mycia i kąpieli dzieci oraz niemowląt
n    Do mycia rąk personelu na oddziałach położniczych  

 i noworodkowych
n   Do mycia włosów
n    Utrzymuje i stabilizuje warstwę ochronną
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Łagodna emulsja do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i całego ciała  

Lifosan® soft

Lifosan® soft – składniki
Woda, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Chlorek Sodu, C12-15 Alkilo Mleczan, Skrobia,  Hy-
droxypropyltrimonium Chloride, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Kwas Mlekowy, Kompozycja zapachowa, Hexyl 
Cinnamal, Benzoesan Sodu, CI 42090, CI 47005

Sprawdzony i delikatny 

n  neutralne dla skóry pH 5,5
n   nie zawiera związków alkalicznych  i mydła
n  emulsja dobrze tolerowana przez skórę
n  posiada pozytywnaę opinię IMiD
n  utrzymuje i stabilizuje warstwę ochronną 
n  sprzyja w leczeniu chorych warstw skóry

n  do mycia i kąpieli dzieci i niemowląt 
n  do mycia i kąpieli pacjentów przed operacjami 
n  do łagodnego mycia rąk przed chirurgiczną i higieniczną 

dezynfekcją rąk
n  do łagodnego mycia ciała

Charakterystyka

Dostępne opakowania Numer katalogowy
butelka 500ml 18593
butelka 1000ml 18595
kanister 5L 18609
Pompka dozująca do butelki 500ml z pompką 82176
Dozownik Ścienny LCP do 500ml 1413675
Dozownik Ścienny ELS do 500ml 6510116
Dozownik Ścienny TLS do 1000ml 6510167
Dozownik Ścienny bezdotykowy do 1000ml 3908393

n  do mycia włosów
n  do mycia skóry wrażliwej na związki alkaliczne 
n  do mycia rąk personelu na oddziałach położniczych i nowo-

rodkowych 

Mycie rąk: 
około 3 ml środka Lifosan Soft ® rozprowadzić
na powierzchni rąk z niewielką ilością wody, po dokładnym
namydleniu spłukać wodą.

Mycie pacjentów i kąpiel pod prysznicem: 
na nawilżoną gąbkę lub myjkę nanieść preparat Lifosan Soft® 
i obmyć nią ciało, następnie spłukać bieżącą wodą.

Kąpiel w wannie:
odmierzyć do wanny około 20 ml emulsji Lifosan Soft® 
i wymieszać z bieżącą wodą .

Zastosowanie

Właściwości

Lifosan soft jest łagodną emulsją  o świeżym, przyjemnym zapa-
chu do mycia skóry, włosów i rąk, o neutralnym pH. Oczyszcza 
łagonie nie niszcząc skóry, jednoczesnie podtrzymuje i stabilizuje 
jej warstwę ochronną. Jest idealnym dodatkiem do kąpieli.

OPM-IC-054       10/2013


